III Meia Maratona do Funchal
com alterações no percurso

O percurso da III Meia Maratona do Funchal vai
sofrer algumas alterações, por força das obras que
estão a ser executadas na Estrada Monumental e na
Rotunda do Infante e que obrigarão a uma nova
medição por parte de um técnico oficial da
Federação Internacional de Atletismo, que se
deslocará à Região na semana anterior à realização
do evento, que acontece a 2 de Março, para ajustar
ao pormenor os 21.097,50 metros da prova.
Na zona da Estrada Monumental, entre o Fórum
Madeira e a Rua Gorgulho, a Câmara Municipal do
Funchal já garantiu à organização a abertura de
uma via que permitirá aos atletas fazerem o trajeto
de regresso, no sentido Funchal/Câmara de Lobos,
depois de contornarem na Ponte do Ribeiro Seco.
Quanto à ida será feita pela parte de baixo da
Estrada Monumental, junto aos hotéis, por onde
circula atualmente o trânsito automóvel.

Quanto à passagem pela Rotunda do Infante, devido à realização de obras no troço final da ribeira
de S. João, não implica alterações de percurso, apenas um pequeno reajustamento, uma vez que apenas
se pode circular no lado Norte, ou seja, os atletas na descida da Avenida do Infante terão de contornar a
rotunda pelo lado esquerdo.
Assim, a III Meia Maratona do Funchal terá partida em frente ao Fórum Madeira (faixa sul), segue pela
faixa sul da Estrada Monumental, até à Ponte do Ribeiro Seco, contorna, Estrada Monumental (faixa
norte), Praça da ASSICOM, contorna, Estrada Monumental (faixa sul), até o ponto de partida, repete todo
o percurso anterior, Fórum Madeira, Estrada Monumental (faixa sul), Avenida do Infante, desce para a
Rotunda do Infante, segue pela Avenida Arriaga, Rua do Aljube, Rua Fernão de Ornelas, Rua Visconde do
Anadia, Avenida do Mar (lado Norte), Avenida Sá Carneiro, contorna antes da Rotunda do Porto do
Funchal, segue em direção à Rotunda Sá Carneiro, Avenida do Mar (lado Sul), contorna junto à Empresa
de Eletricidade da Madeira, Avenida do Mar (lado norte), Avenida Sá Carneiro, contorna antes da Rotunda
do Porto e corta a meta junto à Discoteca ‘Vespas’.
Recordamos que as inscrições para a III Meia Maratona do Funchal continuam abertas e que os
interessados poderão inscrever-se na sede da Associação de Atletismo da Madeira, com sede no Estádio
de Câmara de Lobos, no Mini Catedral do Sá, à Rua do Aljube, através dos números 937648010 ou
291764801 e 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.

