
Sintra - Fonte da Mourisca (partida) 
             Farol do Cabo da Roca (chegada) 
26 de janeiro de 2020 
Prova de Corrida 17 km – início às 10h00 

Preço sócio (corrida 17km) - 9,00€ (pvp 18€). 

Inscrições abertas até 7 de dezembro. 
Data limite de desistência até 8 do mesmo mês. 
A 9 de dezembro informaremos os sócios cujas inscrições forem consideradas. 
Uma vez atribuída a camisola do Clube, o uso nas provas torna-se obrigatório. 

          DESPORTO Atletismo / Sul 

Local 
Data / Hora 

Custos 

Diversos 

Não é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
- A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real - 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Programa 

A idade mínima de participação na 30.ª Corrida “ Fim da Europa“ é de 18 anos  

A Câmara Municipal de Sintra e a Podium Events, organizam a 30ª Corrida “Fim da 
Europa“, com um percurso de 17 km, entre a Vila de Sintra e o Cabo da Roca, atravessando a 
romântica Serra de Sintra. 
A prova tem partida na bela e emblemática Fonte da Mourisca e chegada no formosíssimo Farol 
do Cabo da Roca. Link do evento: https://www.fimdaeuropa.com/ 
 
Não fique de fora da corrida mais bonita do mundo! Aprecie todo o seu encanto! 

30ª Corrida “Fim da Europa“ 2020 

26 de janeiro de 2020 – Volta do Duche ao Cabo da Roca, Sintra 

Opção adicional - Deslocação: A organização transporta os atletas que o requererem na inscrição, nas 
seguintes opções: 
 

 Transporte para a prova: acrescem 2,00€  
 BUS 1 – Partida da Azóia das 7h00 às 8h30, para os atletas que deixem a sua viatura na Azóia (a 2Km do Cabo 

da Roca) antes do início da prova. No final da prova não haverá qualquer transporte para a Azóia, os atletas 

dirigem-se a pé para o local da sua viatura;  

 Transporte regresso após a prova: acrescem 3,50€ 
 BUS 2 – Transporte apenas e só após a realização da prova, para Sintra, direto sem paragem. Este transporte 

destina-se aos atletas que usem transportes públicos para chegar a Sintra (zona da partida) ou que optem por 
deixar a sua viatura junto à estação ferroviária da Portela de Sintra. 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000039055
https://www.fimdaeuropa.com/

