
Custo sócio 81ª Estafeta - 15,00€ Equipa (pvp 30,00€) * 

Custo sócio 20 Km da Marginal - 6,00€ (pvp 12,00€) 

Custo sócio Caminhada 4 km - 3,00€ (pvp 6,00€)  

Inscrições abertas até 30 de março. 

Data limite de desistência até 31 do mesmo mês. 

A 1 de abril informaremos os sócios cujas inscrições forem consideradas. 

Link do evento: http://xistarca.pt/eventos/20km-da-marginal-2020 e http://xistarca.pt/eventos/estafeta-cascais-oeiras-lisboa 

Uma vez atribuída a camisola do Clube, o uso nas provas torna-se obrigatório. 

           DESPORTO Atletismo 

Local 
Data / Hora 

Custos 

Diversos 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Programa 

81ª Estafeta Cascais-Oeiras-Lisboa (4 *5km) 

E 20 KM DA MARGINAL (20 km) 

19 de abril de 2020 – Oeiras  – Lisboa 

Não perca! 
 
A Xistarca  promove a 81ª edição da Estafeta Cascais - Oeiras - Lisboa, com a colaboração da 
Câmara Municipal de Lisboa. 
 
Venha participar e percorrer uma das mais famosas e emblemática provas, a 81ª Estafeta Cascais - 
Oeiras - Lisboa, que em 2011 juntou-se à corrida 20 Km da Marginal. 
 
Nada melhor do que correr e caminhar com um percurso de extraordinária beleza junto do 
nosso Oceano Atlântico e Rio Tejo. 

 

Prova  Distância Local (Partida) Hora início 

81ª Estafeta Cascais - Oeiras - Lisboa   4* 5 km Casino do Estoril  
(em frente ao Centro de 

Exposições) 

09h15 

20 Km da Marginal 20 km 09h00 

Caminhada 4 km Praça do Império  09h45 

Não é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
A desistência ou a não comparência na prova, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo custo real (pvp). 

A 20 Km da Marginal destina-se a participantes com idade superior a 18 anos. 

A 81ª Estafeta Cascais - Oeiras - Lisboa destina-se a participantes com idade superior a 16 anos. 

*Notas: o sócio será debitado individualmente por 3,75€. 

* Cada sócio deverá inscrever-se individualmente no nosso site, preenchendo todos os campos obrigatórios 
e habituais. No fim do prazo de inscrições, solicita-se que apenas 1 elemento de cada equipa, transmita os 
nomes dos seus parceiros, enviando um e-mail para analuisa.spsantos@millenniumbcp.pt  
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