
 

 
 
 
 

Partida 11:00h – dia 16 de Março de 2019 
 

Este ano a concentração dos participantes, partida e chegada, será na zona relvada em frente á estação Fluvial de 

Belém, Av. Brasília. 

Após a partida segue-se pela Av. Brasília até ao viaduto de Alcântara, corta-se à direita para a zona das Docas e 

ultrapassada a área da restauração, vira-se à esquerda até encontrar o rio e depois à direita sempre junto à sua 

margem, até ao café In. No café In, entra no passeio junto ao MAAT, sempre junto ao rio, passando em frente á 

estação fluvial de Belém, entrando novamente na zona relvada. 

 

 
 

Partida 16:00h Museu da Eletricidade – dia 16 de Março de 2019 
 

Este ano a concentração dos participantes, partida e chegada, será na zona relvada em frente á estação Fluvial de 

Belém, Av. Brasília. 

O prova conta com 4 partidas diferentes, sendo o percurso realizado na Avenida Brasilia, entre a estação fluvial de 

Belém e o café In. 

 
 

Partida 10.30h da Ponte 25 de Abril – dia 17 de Março de 2019 
 
Praça da Portagem da Ponte 25 de Abril, Alcântara, Rua de Cascais (Pingo Doce), Centro de Congressos de Lisboa, Av. ª da 
Índia, Praça do Império. 
Chegada ao arruamento em frente ao Mosteiro dos Jerónimos - Praça do Império. 
 
 

 
 

Partida 10.30h da Ponte 25 de Abril – dia 17 de Março de 2019 
 
Praça da Portagem da Ponte 25 de Abril – Chegados ao largo norte da ponte seguem mo sentido de Alcântara e 
entram na Rua de Cascais, no final da Rua, viram á esquerda na Av. Da India e seguem pela Av. 24 de Julho, em 
sentido contrario ao trânsito, o retorno será no Cais do Sodré, junto á estação de comboios, e seguem pela Av. 24 de 
Julho no sentido contrário ao trânsito e na direção de Alcântara, - Av. da Índia (passando em frente ao Mosteiro dos 



Jerónimos, em direção a Algés) - seguindo em frente, pela Marginal   até á Rua dos Bombeiros Voluntários do 
Dafundo, de onde regressam em sentido contrário ao trânsito pelas mesma artérias até aos Jerónimos onde está 
instalada a recta da meta. 

 

 
 

PARTIDAS ELITE – Dia 17 de março 2018 (Av. Marginal em Algés, junto á estação) 
 

 Partida Mulheres – 10:15; Partida Cadeira de Rodas Homens – 10:27; Partida Cadeira de Rodas Mulheres – 
10:27,30; Partida Homens - 10:30; 
 
Partida junto da estação dos Caminhos de Ferro de Algés, seguindo no sentido contrário ao trânsito e na direção de 
Alcântara, pela Av. da Índia, passando por Pedrouços e Belém e em Alcântara vai pela Av. ª 24 de Julho, voltam em 
sentido contrário ao trânsito – no Cais do Sodré e Av. 24 de Julho em direcção a Alcântara - Av. da Índia (passando 
em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, em direcção a Algés) - seguindo em frente, pela Marginal  até á Rua dos 
Bombeiros Voluntários do Dafundo, onde regressam em sentido contrário ao trânsito pelas mesma artérias até aos 
Jerónimos onde está instalada a recta da meta. 
 

 
 

 
Partida 10.25h da Av. Marginal – dia 17 de Março de 2018 

 
O trajecto é exactamente o mesmo da Meia Maratona (atletas elite). 
 
 
 
 

LUSO 7K 
Partida 09.30h no Estádio Nacional – dia 16 de Março de 2019 

 
A partida será na Praça Maratona (Estádio Nacional), onde os atletas viram á esquerda sentido normal do trânsito 

direção A5, contornam todos os parques de estacionamento até ao campo de golf. 

Ai viram à direita sentido Praça Maratona, pela Av. Pierre Coubertin que percorrem até ao primeiro cruzamento na 

Cruz Quebrada, depois de passarem pelas piscinas do estádio nacional, situadas à direita. 

 

No cruzamento da Cruz Quebrada viram á direita e a seguir à esquerda, entrando na Avenida Marginal no sentido de 

Algés, percorrendo a Marginal até Algés onde entram na Avenida da Índia, passando pelo CCB, virando à esquerda 

para a Praça do Império, para chegar à meta em frente ao Mosteiro dos Jerónimos.   


