
 
 

 

 
A EDP Maratona do Porto Virtual tem data marcada para a semana de 2 a 8 de novembro 2020,  

com os principais objetivos de motivar e inspirar a comunidade de corredores, promovendo um estilo de vida ativo e saudável. 
 

Respondendo à solicitação de muitos corredores habituais que pretendiam realizar a prova mítica da EDP Maratona do Porto este ano, a organização procurou proporcionar 
esta possibilidade mas de uma forma diferente, de uma forma virtual. Assim todos os corredores poderão manter a tradição de participar na prova rainha de todo o calendário de 

provas de estrada, preservando as regras de distanciamento físico e boas práticas de controlo e regulação da pandemia COVID-19. 
 

Os participantes podem optar por duas distâncias: a corrida de 42 km ou a mini maratona/caminhada de 6 km  
e podem completar as distancias propostas durante toda a semana de 2 a 8 de novembro. 

Todos os que terminarem a prova vão receber um dorsal digital, um diploma de participação digital e uma fantástica medalha comemorativa física. 
 

A vertente competitiva não é o único foco deste evento, mas a tabela de resultados nas duas distâncias vai ser publicada pela organização no site www.maratonadoporto.com.  

Cada participante deve enviar o seu resultado para o email da Runporto, geral@runporto.com, que vai atualizando a tabela de classificações. As classificações não são oficiais. 
 

O conceito da EDP Maratona do Porto Virtual é que todos os participantes possam fazê-la em qualquer lugar do mundo,  
sempre de forma a assegurar todas as medidas de prevenção e controlo relacionadas com a pandemia e respeitando as restrições da Direção-Geral da Saúde e do Governo. 

 
A magia de completar a EDP Maratona do Porto será possível uma vez mais este ano! 

 
 

 
 O participante tem de efetuar a sua inscrição, neste caso através do Clube PT, com desconto para associados 

 Como habitualmente o Clube remeterá o comprovativo de inscrição e o dorsal de participação. 

 

É preciso correr? Qual a distância? 

Na EDP Maratona do Porto Virtual pode optar por duas distâncias: a Maratona de 42 km e a Fun Race de 6 km. 

Todos os participantes vão receber uma medalha de finisher.  

 

INSCREVE-TE NO CLUBE PT ZONA NORTE ATÉ AO PRÓXIMO DIA 23 DE OUTUBRO 

 

PREÇOS: 

 Maratona 
42 Kms 

Fun Race 
6 Kms 

Sócios Clube PT-Zona Norte (efetivos, auxiliares, praticantes): 7,00 € 4,00 € 
Funcionários do Grupo Altice - Portugal no ativo:   8,50 € 5,50 € 
Não Sócio Clube PT: 9,00 € 6,00 € 

 

A inscrição inclui:, Medalha Oficial, Dorsal e Diploma de participação Digital 

 

As doações: No momento da inscrição terá disponíveis várias opções de cabazes, com bens alimentares, que poderá doar a instituição.  

Estas doações serão entregues nos dias seguintes à realização EDP Maratona do Porto Virtual. 

5€ de cada inscrição reverte para compra de bens alimentares a entregar à Rede de Emergência Alimentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maratonadoporto.com/


 
 
 
 
 

COMO POSSO DOAR FUNDOS PARA A REDE DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR? 
 

Pode comprar cabazes para oferecer a famílias carenciadas como extra à sua inscrição.  
No processo de inscrição existirá a possibilidade de comprar um cabaz com alimentos para oferecer.  

Cabaz Pequeno – 10€, Cabaz Médio - 15€, Cabaz Familiar – 20€.  
Estas doações serão entregues nos dias seguintes à realização da EDP Maratona do Porto Virtual e comunicadas por e-mail aos doadores. 

 

 

INSCRIÇÕES: 

(ATÉ AO DIA 23 DE OUTUBRO) 

BASTA RESPONDER A ESTE E-MAIL DANDO OS SEUS DADOS PESSOAIS: 

Nº SÓCIO (Nº DE FUNCIONÁRIO,) NOME, DATA DE NASCIMENTO, Nº BI, CONTACTO E INDICAÇÃO DA PROVA A QUE SE INSCREVE. 

 

PAGAMENTOS 

(até à data limite das inscrições-23 DE OUTUBRO): 

Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,  

caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito. 

O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o IBAN: PT50003520660008486913035 

Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  

para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 

 

 
Após o evento os participantes podem receber a medalha da seguinte forma: 

 Levantamento na Loja do Corredor/Runporto: Gratuita 

 Enviada por correio – Nacional (Portugal): 3,5€* 

 
*NOTA: O Clube irá solicitar o envio das medalhas para a sua sede, assim somente será pago um envio único e depois combinará uma maneira de fazer chegar a cada 

um dos inscritos a respetiva medalha, isto sem mais nenhum custo adicional para os participantes, ficando ao encargo do Clube a taxa de envio, . 

 
 

 
A Maratona de 42 Km e a Fun Race de 6 km terão classificações. 

 
Quando concluírem a corrida devem enviar por email para geral@runporto.com o comprovativo da distância concluída,  

foto/print do Polar, Garmin, Sunnto, Strava, etc 
 

.A classificação será publicada no site do evento, tomando como corretas as informações que serão enviadas para a organização,  
não sendo homologada para fins competitivos. 

 
Todos os participantes terão um diploma de participação digital disponível para download. 

 
ATENÇÃO: Cada participante deve conhecer os seus limites e não colocar em risco em nenhum momento a sua saúde e integridade física. 
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