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ATLETISMO SAO SILVESTRE DE LISBOA
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Samuel já voltou a treinar-se depois da lesão e, na Avenida da Liberdade, vai tentar ser o primeiro na meta, de novo

Barata regressa em Lisboa
Defende triunfo na São Silvestre, após ausência por lesão
o A duas semanas da prova, há 9200 inscritos nos 10 km
por

SOFIA COELHO

AMUEL BARATA vai defender o
triunfo individual e dos homens na ll. a
São Silvestre de Lisboa, a 29 deste
mês, na Av. da Liberdade. O atleta
do Benfica esteve lesionado, mas já
voltou aos treinos e tentará superar os
3,53 minutos de vantagem que as mulheres terão na partida, no desafio Homens vs Mulheres. Até agora, as mulheres lideram a competição, que apenas
começou a integrar a prova na 2.ª edição,
em 2009, com cinco triunfos, contra quatro dos
atletas masculinos.
Samuel e Emanuel Rolim (Benfica) juntam-se aos já anunciados João Pereira (Benfica) , triatleta olímpico que esteve no primeiro treino para a São Silvestre da capital, Ricardo
Ribas (SC Braga) e Hermano Ferreira (Escola
de Atletismo de Coimbra), com cinco triunfos na prova. Nos 10 km femininos, Jéssica
Augusto (Sporting), que já venceu por quatro
vezes (a última em 2017), Dulce Félix (Benfica), vencedora de cinco edições, e a triatleta

S

Melanie Santos (Benfica) correrão na companhia de Doroteia Peixoto (Amigos da Montanha), Susana Godinho (Sporting), Silvana Dias
(SC Braga), Ercilia Machado (Individual) e Vera Nunes (GFD Running).
AMANHÃ HÁ SEGUNDO TREINO, ÀS 10 HORAS

Hermano Ferreira e Jéssica Augusto são os
atletas convidados para o segundo treino promovido pela organização, a HMS
Sports, este sábado, às 10 horas, no Anfiteatro Keil do Amaral, no Monsanto.
Neste momento, há 9200 inscritos
para os 10 km, que têm partida às 17.30 horas e são precedidos da São Silvestre da Pequenada, às 15 h. «O crescimento no número de
inscritos tem sido notório nas últimas semanas e acredito que esta tendência irá manter-se até dia 29. Estamos muito entusiasmados
e acreditamos que vamos ver a Avenida da Liberdade com um brilho ainda mais especial,
dado pelos milhares de atletas que irão correr
os 10 km ao ritmo da capital. Estamos a preparar tudo para que seja uma festa e uma promoção do desporto», sublinhou o responsável da HMS Sports, Hugo Sousa.

