ID: 78340487

29-12-2018

Meio: Imprensa

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,33 x 30,20 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ATLETISMO S. SILVESTRE DE LISBOA
SÉRGIOMIGUEL SANTOS/ASF

Sete dos rostos da elite que esta tarde irá correr na capital

Acabar o ano
no que se gosta
Prova de 10 km, às 17.30 h de hoje, na Avenida, ainda tem
vagas o S. Silvestre da Pequenada (15 h) esgotada
Por

INÊS BASTOS

INDA há vagas para
a São Silvestre de
Lisboa, esta tarde
(17.30 horas), no
início da Avenida da
Liberdade, local do pórtico de
partida e chegada da ll.ª edição da mais famosa corrida
de fim de ano da capital. À
hora do fecho desta edição estava-se a meio milhar de inscritos do limite de 12 mil participantes (33% de mulheres)
fixado pela organização, a
HMS Sports, para a corrida de
10 km, com inscrições abertas em saosilvestredelisboa.com, enquanto as 500
inscrições para a S. Silvestre da
Pequenada, às 15 horas de
hoje, esgotaram 4? feira.

A

Ontem, na conferência de
Imprensa na Sala do Arquivo
da autarquia de Lisboa, Dulce Félix, um dos rostos da elite feminina (a par de Melanie
Santos e Ercília Machado),
mostrou-se confiante na sexta vitória das mulheres contra os 4 êxitos masculinos no
duelo Homens vs Mulheres en-

Todos os pormenores
em direto da Avenida
A BOLA TV fará ampla cobertura da
11.a São Silvestre de Lisboa, com a

transmissão direta da Avenida da
Liberdade a ter início às 17 horas

tre atletas de competição —
«Serei o alvo a abater por eles,
mas terei boa margem de
tempo e a ambição de correr
rápido para vencer», assegurou Dulce —, para o qual partirão 3,53 m antes, com a elite masculina (Samuel Barata,
vencedor de 2017, João Pereira e Ricardo Ribas, entre outros) a acreditar na recuperação e consequente triunfo —
«Quando aceitamos desafios
destes é para dar o máximo e
tentar o melhor resultado possivel» , lembrou o pentavencedor Hermano Ferreira.
Mais importante, porém,
«é que nestas S. Silvestres,
tanto a elite como os amadores, acabem o ano a fazer o
que mais gostam, que é o melhor deste desporto! » , remata a mamã Dulce.

D. R.

4 DORSAIS ENTRE SALDOS.

Com maiores ou menores tempos
de espera, por entre a azáfama de
clientes na 'corrida' aos saldos de
inverno, a entrega dos dorsais aos
mais de 11 mil inscritos na S.
Silvestre de Lisboa, prosseguiu
ontem a bom ritmo no piso dos
artigos desportivos do espaço
comercial El Corte Ingles, 'montra'
das várias camisolas da prova. Este
ano é o azul noite a 'pintar' a corrida

