
 
 

34ª ESTAFETA – RIO MAIOR / AlCANENA 
MUNICÍPIO DE ALCANENA  

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

02 de Fevereiro de 2020 
 

Na perspetiva de uma maior aproximação no campo desportivo de dois laboriosos Concelhos vizinhos como são os 
de ALCANENA e RIO MAIOR vão os Pelouros do Desporto das Câmaras Municipais de Alcanena e Rio Maior 
realizar no próximo dia 02 de fevereiro de 2020 a 34ª Estafeta Rio Maior - Alcanena com as seguintes Normas de 
Participação:  
 

NORMAS 
 
1º. A Estafeta Rio Maior – Alcanena é uma organização conjunta das Câmaras Municipais de ALCANENA e RIO 
MAIOR que contarão com o apoio e a colaboração de entidades públicas e privadas dos dois Concelhos, 
nomeadamente comércio e indústria bem como Juntas de Freguesia.  
 
2º. A prova será organizada pelo 34º ano consecutivo e partirá de Rio Maior pelas 10 horas, do Largo em frente ao 
Edifício da Câmara Municipal, terminando em Alcanena junto aos Paços do Concelho. A distância total da prova 
masculina é de 33 300 metros divididos por 6 percursos.  
Conjuntamente realizar-se-á a prova feminina que engloba igualmente 6 percursos, com partida de Alcanede às 
10h30 e chegada a Alcanena, numa distância de 17 700 metros. Cada dois percursos femininos farão um masculino. 
As Equipas Mistas serão classificadas na competição Masculina. 
 
3º. Poderão participar nesta prova todos os atletas e equipas interessadas quer sejam inscritos na Federação 
Portuguesa de Atletismo, bem como populares, sendo as inscrições gratuitas. 

4º. A organização garantirá o acompanhamento da prova através dos Batedores da Brigada de Trânsito da GNR e 
dos Bombeiros de Alcanena e Rio Maior e efetuará um Seguro de Acidentes Pessoais para todos os participantes. 
No entanto, aconselham-se todos atletas a fazerem o habitual exame médico. 

5º. Os casos omissos serão resolvidos pelo júri em conformidade com os regulamentos técnicos de atletismo no que 
diz respeito a corridas de estrada. 

PRÉMIOS  
 
Serão atribuídas taças às 10 primeiras equipas de seniores masculinos, às 10 primeiras equipas femininas e às 10 
primeiras equipas de veteranos masculinos.  
Medalhões aos atletas, das 3 primeiras equipas de seniores masculinos e femininos bem como das 3 primeiras 
equipas de veteranos masculinos.  
Medalhas para todos os atletas das equipas premiadas. 
  

No final haverá um almoço convívio oferecido a todas os atletas participantes e a dois diretores de 
cada equipa.  
 

INSCRIÇÕES 
 
As inscrições para a 34ª Estafeta Rio Maior / Alcanena, deverão ser enviadas para a Câmara Municipal de 
Alcanena através do correio eletrónico desport@cm-alcanena.pt, até ao dia 27 de Janeiro de 2020. 
 
A prova está limitada a um número máximo de 60 equipas. 

Alcanena, 23 de Dezembro de 2019 
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HISTÓRIA DA - ESTAFETA RIO MAIOR – ALCANENA 
1988 / 2020 

 
A relação de amizade entre dois grandes dinamizadores do atletismo nas zonas onde viviam levou a que, Jorge 
Miguel, Funcionário da Câmara Municipal de Rio Maior e Manuel Costa, carteiro em Alcanena e natural do Concelho 
de Rio Maior, idealizassem a realização de uma estafeta que, de certa forma, unisse através do Desporto os dois 
concelhos vizinhos de Rio Maior e Alcanena, tendo a ideia sido bem aceite pelos vereadores do Desporto das duas 
Câmaras Municipais, Luís Azevedo de Alcanena e Manuel Brites de Rio Maior.  
 
Da ideia passou-se à prática e em 01 de fevereiro de 1987 realizou-se a 1ª. Estafeta entre Alcanena e Rio Maior. No 
ano seguinte a ordem inverteu-se, realizando-se a competição em sentido contrário, com a partida a ter lugar em Rio 
Maior e a chegada em Alcanena.  
 
Estava assim lançada uma competição de cariz bem popular como reflete o almoço convívio que no final é oferecido 
aos atletas e acompanhantes.  
 
A ideia inicial tem vindo, desde então, a ser apoiada e incentivada pelos vários autarcas que tem estado em funções 
e tem servido ao mesmo tempo para os juntar num mesmo lema que os une:  
 
 

“O APOIO AO DESPORTO COMO MELHORIA DE VIDA 
DAS SUAS POPULAÇÕES” 

 
 

“O DESPORTO NOS CONCELHOS DE ALCANENA 
E RIO MAIOR NÃO PÁRA, PRATICA-SE TODOS OS DIAS...” 


