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SÃO SILVESTRE DE LISBOA

Restauradores voltam a receber, a 28 de dezembro, a grande corrida de fim de ano da capital
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Crescer e ter 12.000 na festa
A 12 a edição realiza-se a 28 de dezembro o Com preocupação
ambiental e novo patrocinador o Dulce e João venceram em 2018
ror

SOFIA COELHO

S inscrições para a São Silvestre de Lisboa estão
abertas a partir de hoje e
a organização deseja ver
12.000 pessoas a correr
pelas ruas da capital a 28 de dezembro. «Tem sido um crescimento sustentado e estruturado. No ano passado, foi a prova em Portugal com
mais classificados - mais de 9.500
atletas a cortar a meta. Em11 edições
conseguimos reunir mais de 80.000
atletas e gostaríamos de ver a Av. da
Liberdade com12.000 apaixonados
pela corrida», sublinha Hugo Sousa, responsável da HMS Sports, organizadora do evento que chega à
12.a edição, mantendo a partida e
chegada nos Restauradores.
Há um novo patrocinador, a New
Balance, que fornecerá as t-shirts da
corrida e lançou, ontem, a parceria
no El Corte Inglés, um dos locais
onde podem ser feitas as inscrições,

A

com preço promocional para os 10
km (10 euros) até ao final deste mês.
Mantém-se a politica de preocupação ambiental, a competição Homens vs Mulheres - duelo empatado, com cinco triunfos para cada
género -, o campeão do último qui-

lómetro e, claro, a São Silvestre da Pequenada, cujo valor das inscrições
reverte, este ano, para a instituição
`Make a Wish'.
«Sentimos que as medidas adotadas no âmbito do Evento Verde foram muito bem recebidas. A aposta
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-> INSCRITOS. Na abertura simbólica da 12.a São Silvestre de Lisboa, ontem, no El
Corte Inglés, a apresentadora Isabel Silva e o ator Jorge Corrula, embaixadores do
novo patrocinador, garantiram ao organizador do evento, Hugo Silva, a participação
nos 10 km agendados para 28 de dezembro, no coração da capital

A Europa saiu vencedora (724,5 pontos) do duelo com os Estados Unidos
(apenas 601,5) findo o 2.° e último dia
de provas de atletismo de pista no primeiro The Match da modalidade, realizado em Minsk, Bielorrússia. Com quatro atletas de cada lado a pontuar em
cada prova, a supremacia da Europa já se
notava no final da jornada de segunda-feira, para ela contribuido as duas portuguesas que aceitaram o convite, tendo Patrícia Mamona sido 2.' no triplo
(14,21 m) e Irina Rodrigues 4.' no disco
(60,87). Domínio ontem reforçado até
inesperados mais de 120 pontos de diferença.
A menos de um mês dos Mundiais de
Doha, grande parte das principais figuras optou, porém, por se resguardar e
não aceitar o convite da Associação Europeia de Atletismo (EUA) e da federação dos Estados Unidos (USA Track and
Field), neles se induindo os 2 mais sonantes nomes do triplo masculino nacional,
Pedro Pablo Pichardo e Nélson Évora.

na política dos '3R' - reduzir, reci-

clar, reutilizar - não foi apenas um
trabalho da entidade organizadora.
O envolvimento dos parceiros foi
notável», destacou Hugo Sousa, enumerando: «No ano passado conseguimos eliminar 83.000 sacos de
plástico e reduzir o consumo de papel, apostando no formato digital,
utilizámos viaturas elétricas Hyundai, procurámos incentivar a utilização dos transportes públicos através da parceria com a Fertagus,
substituímos os troféus de acrílico por
plantas e reforçámos os contentores
diferenciados para promoção de reciclagem e separação do lixo.»
Voltará a ser recolhido material
desportivo para entregar a instituições, numa campanha que se realiza pelo terceiro ano, e haverá as habituais três sessões de treino, no
Monsanto, em dezembro. A prova de
10 km partirá às17.30 h de 28 de dezembro e aí se saberá quem sucede
a Dulce Félix e João Pereira (ambos
do Benfica), os vencedores de 2018.

