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ATLETISMO SÃO SILVESTRE DE LISBOA
os números

Evento verde na aveni

62.500

Edição deste ano realiza-se a 29 de dezembro na Av. da Liberdade
Menos plástico para reduzir impacto ambiental c•:,) Inscrições já estão a decorrer
ALEXANDREPONA/ASF

Por

SOFIA COELHO

camisola da 11.' edição
da São Silvestre de Lisboa
é azul, mas o objetivo
deste ano é tornar o
evento o mais verde possível... «No ano passado, num
questionário de satisfação, muitos dos participantes apontaram a
quantidade de plástico existente
neste evento. E nós, como organização, também já tínhamos em
mente, há algum tempo, tornar a
São Silvestre de Lisboa um evento verde», explicou Hugo Sousa,
diretor geral da HMS Sports, que
organiza a prova, agendada para
29 de dezembro, com os 10 km a
partirem às 17.30 h, precedidos da
S. Silvestre da Pequenada (15 h).
«Queremos reduzir o impacto ambiental do evento na cidade. Este ano, utilizámos papel re-

São os sacos de
plástico poupados
pela organização
nesta 11.a edição,
ao optar por não
embalar alguns
artigos e usando
sacos de papel
noutros, a bem do
ambiente

12.000

O recorde de participantes nos 10 km registou-se em 2015, com 12 mil, número ao qual a organização quer voltar

ciciado nos folhetos promocionais
e reduzimos o uso de plástico em
tudo o que foi possível. Serão
62.500 os sacos de plástico poupados», apontou, referindo-se
às t-shirts para a prova de 10 km
e para a S. Silvestre da Pequena-

da, que não serão embaladas, o
que totaliza uma poupança de
12.500 sacos de plástico, aos quais
se juntam 25 mil relativos a dorsais e alfinetes e outros 25 mil,
substituídos por sacos de papel
nos kits de partida e meta. Além

É o número de
participantes
esperado na prova
que se realiza
a 29 de dezembro.
As inscrições
para os 10 km
estão em período
promocional
até domingo

disso, o carro relógio será elétrico.
O objetivo é voltar aos 12 mil
participantes (registados em 2015)
na prova que tem partida e chegada à Av. da Liberdade. O preço promocional de 10 euros (10 km) termina domingo.

