
 

 

 

FAQS  

1. O que é a EDP Meia Maratona de Lisboa? 

A EDP Meia Maratona de Lisboa é uma prova de atletismo com fins competitivos, onde ao 

mesmo tempo decorre a Vodafone 10K. 

2. Qual é o percurso? 

A partida é na Praça da Portagem da Ponte 25 de Abril, e a chegada ocorre em frente ao 

Mosteiro dos Jerónimos. 

3. Qual é a distância da Meia e da Mini Maratona de Lisboa? 

A EDP Meia Maratona de Lisboa tem 21 kms, enquanto a Vodafone 10K tem cerca de 10 kms. 

4. Recebo uma medalha e T-shirt se participar na Meia e na Mini Maratona? 

Sim. Na EDP Meia Maratona de Lisboa e na Vodafone 10K recebe uma medalha e uma T-shirt 

técnica em ambas as provas. 

5. Onde me posso inscrever? 

As inscrições são efetuadas em exclusivo no site oficial da prova: 

www.meiamaratonadelisboa.com. 

6. Após me inscrever, como devo proceder? 

Após a sua inscrição e até uma semana antes da prova, irá receber no e-mail um comprovativo 

para levantamento da inscrição. 

Com esse mesmo comprovativo, terá de ir à feira Sport Expo – Feira do Desporto e Lazer 

(localização definida brevemente) entre os dias 19 e 21 de março (das 10:00 às 20:00) levantar 

o seu dorsal e a sua T-shirt. 

 

 

http://www.meiamaratonadelisboa.com/


 

 

 

7. A que horas começam as provas? 

Ambas as provas, EDP Meia Maratona de Lisboa e Vodafone 10K, partem do Largo da 

Portagem da Ponte 25 de Abril às 10:30. 

8. Como é que se vai para a partida? 

Por favor consulte o nosso separador “Como Chegar”. 

9. Existe um tempo-limite para concluir a prova? 

Sim, o tempo-limite é de 3 horas depois do tiro de partida. 

10. Posso levantar o meu dorsal no dia da corrida? 

Não. Não são entregues dorsais no dia da corrida. 

11. Posso levantar o dorsal para um amigo meu? 

Sim, pode levantar um dorsal por outra pessoa, desde que apresente o comprovativo original e 

apresente uma cópia do documento de identificação. 

12. O que é servido durante a prova? 

Água de Luso 

Powerade 

Frutas 

Gel 

Gelados Olá (na meta) 

13. Onde posso consultar os resultados? 

Os resultados provisórios vão estar disponíveis no sítio oficial a partir das 19:00. Os resultados 

oficiais são disponibilizados ao fim de duas semanas depois do final do evento. 



 

 

 

14. Existe um local para guardar objetos? 

Lamentamos, mas a organização não tem local para guardar objetos. 

15. Existem chuveiros disponíveis? 

Lamentamos, mas não existem chuveiros. 

16. Recebo um chip na Vodafone 10K? 

Sim, a Vodafone 10K é uma prova cronometrada 

17. Posso obter um diploma de participação? 

Sim. Existe um diploma para os participantes na EDP Meia Maratona de Lisboa e na Vodafone 

10K. 

18. Estou inscrito na EDP Meia Maratona de Lisboa, mas tenho uma lesão e gostaria de 

mudar para a Vodafone 10K. Como procedo? 

Pode mudar até 15 dias úteis antes do início da prova, sendo que não há lugar a reembolso 

nem no caso da desistência ou mudança de prova. Informe a organização com a maior 

brevidade possível. 

19. Perdi o meu comprovativo de inscrição… Como posso levantar o meu kit de participação? 

Pode recuperá-lo no site na área “Consulte a sua inscrição” ou na Sport Expo, dirija-se ao 

balcão soluções para encontrarmos sua inscrição na base de dados. 

 

 


