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S. Silvestre condiciona
hoje trânsito em Lisboa
CIRCULAÇÃO (t) Alterações nas vias centrais começam a sentir-se a partir das seis da manhã
PREOCUPAÇÕES ECOLÓGICAS O Redução de 83 mil sacos no evento e carros de apoio elétricos
EDGAR NASCIMENTO¡
/CATARINA CARDETA

CONDICIONAMENTO
DE TRÂNSITO

oje o trânsito vai estar
condicionado em diversas artérias da capital,
devido à 1P edição da Corrida
São Silvestre de. Lisboa, que decorre entre as 17 e as 19 horas.
Mas as alterações na circulação
começam a sentir-se desde as
seis da manhã, nas vias centrais
dos Restauradores até ao largo
da Anunciada, como tráfego a
manter-se pelas laterais. Às
14h00 será interrompida a cir -

H

CIRCULAÇÃO É REPOSTA
APÓS A PASSAGEM
DO ÚLTIMO ATLETA
culação no eixo central da avenida da Liberdade e na avenida
24 de Julho. Pelas 17 horas será
encerrado o trânsito em todo o
percurso da prova entre a rotunda do Marquês de Pombal e a
24 de Julho. A saída para a avenida da Liberdade, pelo Túnel
do Marquês, também vai estar
fechada. Após a passagem do
último atleta, a circulação volta
ao normal ao longo do percurso, que começa na avenida da

A PARTIR DAS 06H00
Vias centrais dos Restauradores
até ao largo da Anunciada
A PARTIR DAS 12H00
Interrupção da circulação
da avenida da Liberdade até
à rua das Pretas para veículos
ligeiros e na rua Alexandre
Herculano para pesados

ÀS 14H00
Eixo Central da avenida
da Liberdade e na Av. 24 de Julho

ÀS 17H00
Alguns dos atletas que vão participar na corrida de hoje, em Lisboa

Liberdade /Restauradores e retorna à praça dos Restauradores. Para correr os 10 quilómetros da prova são esperados 12
mil participantes.
As preocupações ambientais
fazem parte da corrida deste
ano, depois de feitos os inquéri -tos aos participantes da edição
de 2017. Segundo avançou o diretor da prova, Hugo Sousa,

"foram reduzidos em 83 mil os
sacos e embalagens plásticas,
encurtada a promoção em papel e aumentados os pontos de
reciclagem".
De acordo com a organização,
os carros de apoio vão ser elétricos. Em prova vão estar vários
atletas profissionais: as mulhe
res vão partir com uma vantagem de 3,53 minutos . •

Encerramento da circulação
em todo o percurso da prova
entre a rotunda do Marquês
de Pombal e a avenida 24 de Julho
Topo Norte da rotunda do Marquês
de Pombal ficará circulável
apenas para transportes públicos,
o restante tráfego é encaminhado
pelo túnel, que terá encerrada
a avenida da Liberdade
Circulação será reposta ao longo
do percurso após a passagem
do último atleta

