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MARATONA DA EUROPA 2022 

- NOVA DIMENSÃO DA PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO - 

 

A Maratona da Europa é um evento desportivo de envergadura internacional que tem lugar 

no coração de uma das mais belas regiões de Portugal: Aveiro. A Maratona da Europa terá lugar 

no próximo domingo, dia 24 de abril de 2022, com início às 08h30, estando prevista a sua 

conclusão por volta das 14h30.  

A Maratona da Europa pretende afirmar-se como a maratona mais rápida de Portugal, 

num cenário de ímpar beleza, entre os fascínios e canais da cidade de Aveiro, ao passo da 

maravilhosa Ria de Aveiro e indo ao encontro do Concelho de Ílhavo. 

Os 42 quilómetros são, naturalmente, a prova rainha, aquela que irá prenunciar e 

diferenciar Aveiro no panorama mundial do atletismo de estrada, mas farão parte integrante do 

evento as distâncias de 21 e 10 quilómetros, e ainda uma caminhada solidária de 5 quilómetros. 

O ponto forte desta singular maratona é mesmo o percurso, pela beleza natural mas 

principalmente a ausência de subidas ou descidas acentuadas, num traçado praticamente plano 

que permite a criação de um grande número de marcas. Em 2019, 59% dos atletas participantes 

bateram o seu registo pessoal. 

A Maratona da Europa conta com uma coorganização e apoio total da Câmara Municipal 

de Aveiro e da Entidade Regional de Turismo do Centro, com a parceria institucional da Câmara 

Municipal de Ílhavo, estando a organização a cargo da empresa GlobalSport. 

 



- Condicionamentos de trânsito, supressão de Transporte -  

Para a realização deste importante evento, a Cidade de Aveiro terá vários 

condicionamentos de trânsito conforme anexo: mapa. 

 No dia 24 de abril também a AveiroBus irá suprimir os serviços de transporte de autocarro 

de todas as linhas, retomando a linha 13 a partir das 16h25 (com embarque no Terminal Rodoviário 

de Aveiro). O serviço de ferryboat funcionará sem qualquer limitação nos horários habituais.  

  

Toda a informação relativa a esta prova pode ser consultada em 

https://www.europemarathon.pt/pt  

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


