III Meia Maratona do Funchal
é para toda a família
Porque um grande evento internacional não
se pode esgotar somente na sua realização, a
organização da III Meia Maratona do Funchal,
a cargo da Associação de Atletismo da
Madeira preparou várias iniciativas que vão
permitir congregar um maior número de
pessoas.
Assim, para além da prova rainha, numa
extensão de 21.097,50 metros, vai decorrer
em paralelo a III Mini Maratona do Funchal,
numa extensão de 5.900 metros, ao alcance
de todos aqueles que, por exemplo,
competiram na última Volta à Cidade do
Funchal, e que está aberta a maiores de 15
anos.
Mas também os menores de 15 anos também
terão a oportunidade de se associar ao
evento, uma vez que no dia da prova, 2 de
Março, entre as 9h30 e as 13h30, poderão usufruir de jogos lúdicos de atletismo na Praça do
Mar, bem como de um espaço com vários insufláveis.
Portanto, a III Meia Maratona do Funchal é aberta a toda a família e junta todos os
ingredientes necessários para que a manhã de domingo de Carnaval seja ainda mais especial,
sendo de realçar que na zona concentração final, na Praça do Mar, haverá também muita
animação e música.
Registe-se ainda que, para facilitar a vida aos participantes, todos os inscritos terão direito
estacionamento gratuito no parque do Centro Comercial Dolce Vita, e que os mesmos não
precisarão de se preocupar com as mochilas que possam ter na zona de partida, em frente ao
Fórum Madeira, uma vez que serão cuidadosamente transportadas para a zona de meta pela
organização.
Os interessados poderão ainda inscrever-se na Associação de Atletismo da Madeira, com
sede no Estádio de Câmara de Lobos, no Mini Catedral do Sá, à Rua do Aljube, ou ainda
através dos números 937648010 / 291764801 e também pelo endereço eletrónico
geral_aaram@atletismomadeira.pt.
Os custos de participação na III Meia Maratona do Funchal são de 10 euros, enquanto para a
III Mini Maratona são de 5 euros. Os mais novos não pagam para participar nas atividades
lúdicas.

