
          DESPORTO 

Programa A Eco Maratona de Lisboa é a única maratona totalmente disputada na cidade de Lisboa, 

posicionando a capital de Portugal no calendário mundial deste tipo de provas de referência. 

 

A Ecologia e a Solidariedade(*) são os principais pressupostos desta competição. O convívio 
e a boa disposição são as palavras de ordem. 

 

Além da distância mítica de 42,195 km (Maratona), existe a possibilidade de escolher 
entre outras três distâncias: a Meia Maratona (21,5 km), a Mini Maratona (12 km) e a 
Caminhada (aprox. 3,5 km), abrindo assim este desafio a todo o tipo de atletas. As provas 
serão disputadas no pulmão da cidade, o Parque Florestal do Monsanto, num traçado de 
beleza singular, por percursos marcantes e inesquecíveis para os praticantes da modalidade. 

 

Para tornar esta prova uma experiência única, juntamos à prática do desporto o convívio de 
todos os participantes. Num ambiente de festa e descontração, no centro da capital, no 
icónico Parque Eduardo VII (junto à bandeira de Portugal), iremos acolher todos os familiares 
dos praticantes e aplaudir entusiasticamente os atletas.  
 

(*) Parte do valor da inscrições é direcionado para apoiar a ReFood Estrela 

Atletismo 

Eco Maratona de Lisboa 

10 de maio de 2020 

Eco Maratona Lisboa 
10 maio - Parque Eduardo VII (partida e chegada) – Monsanto 

Prova Distância Hora início 

Maratona  42,195 km 08h30 

Meia Maratona 21,5 km 09h30 

Mini Maratona 12 km 10h00 

Caminhada  ReWalk  (aprox. 3,5 km) 10h15 

Local 
Data / Hora 

Diversos 
Inscrições abertas até  28 de fevereiro de 2020. 

Link: https://maratonadelisboa.pt/ 

Custos Maratona: custo sócio 30,00€ (pvp 45,00€). 
Meia Maratona: custo sócio 10,00€ (pvp 22,00€). 
Mini Maratona: custo sócio 6,50€ (pvp 12,00€). 
Caminhada ReWalk: custo sócio 3,00€ (pvp 6,00€). 

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

FICHA DE INSCRIÇÃO 

https://maratonadelisboa.pt/
https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000039447

