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Bem-vindos à Maratona do Porto 

 
É com um enorme gosto que confirmamos a sua presença nesta que é a prova de atletismo mais 
mítica de Portugal. 
Junto enviamos algumas informações importantes para o dia do evento: 
 

• EXPO Maratona 

Local de levantamento dos kits de participação 
Alfandega do Porto (novo local) 
Dias 4 e 5 de Novembro das 10h00 às 20h00. 
 
 

• Pasta Party 

Dia 5 de Novembro das 13h00 às 16h00 na EXPO Maratona. 
Refeição especialmente criada para os participantes da Maratona do 
Porto. 
Para os corredores inscritos na Maratona do Porto, a entrada é grátis, 
público e participantes nas outras provas, 5€. 

 

• Partidas: 

9h00 – Maratona 42,195 mts – Rua Júlio Dinis (junto ao Palácio de Cristal) 
9h00 – Family Race 14k - Rua Júlio Dinis (junto ao Palácio de Cristal) 
10h30 – Mini Maratona 6k – Av. da Boavista (junto ao Parque da Cidade) 
Chegada para todas as provas no Parque da Cidade, entrada da Av. da Boavista. 
 

• Transporte 

Teremos ao dispor dos nossos atletas transporte oficial antes e depois da Maratona, a saber: 

Antes da Prova: 

do Parque da Cidade para a Partida 
7h00 às 8h00 
do Hotel Mercure para a Partida 
8h00 

Depois da Prova: 

do Parque da Cidade para a Rotunda da Boavista 
11h30 às 15h00 
do Parque da Cidade para Hotel Mercure 
12h – 13h – 14h – 15h 
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Welcome to Porto Marathon 
 
It is with great pleasure that we confirm your presence in this mythical athletic competition. 
Please find attached some important information for the race day: 
 

• EXPO Marathon 
Venue were all participants can collect their race kit 
Alfandega do Porto (new place) 
4th and 5th November from 10h00 until 20h00. 
 

• Pasta Party 
5th November from 13h00 until 16h00. 
A meal especially created for runners. 
Marathon runners will have a free entrance, public and runners from 
other competitions, 5€. 
 

• Start Schedule 
9h00 – Marathon 42,195 mts – Rua Júlio Dinis (near Palácio de Cristal) 
9h00 – Family Race 14k - Rua Júlio Dinis (near Palácio de Cristal) 
10h30 – Mini Maratona 6k – Av. da Boavista (near ao Parque da Cidade) 
Finish for all competitions in Parque da Cidade, Av. da Boavista entrance. 
 

• Transport 
We will have transport for all runners on the race day. 

Before the race: 
from the finish area to the start line 
7h00 until 8h00 
from Hotel Mercuro to the start line 
8h00 

After the race 
from the finish area do Rotunda da Boavista 
11h30 until 15h00 
from the finish area to Hotel Mercure 
12h – 13h – 14h – 15h 

 


