
As provas portuguesas do Dia de Reis

As cinco corridas
dos Reis Magos
Textos BRUNO RODRIGUES

As
tradições do Dia de

Reis já foram mais for-

tes, mas as provas de
atletismo não perderam a

oportunidade de se apropria-
rem do nome, da festividade,
do espírito e, imagine-se, dos
locais. De entre as várias pro-
vas nacionais, destacamos
cinco com referências aos três

reis magos que ofertaram o

menino Jesus. Venha conhe-
cê-las.

A Corrida dos Reis não pode-
ria escolher local mais evocati-
vo: Belém (Lisboa) . "A Corrida
dos Reis só podia ser em Be-

lém", diz a organização. Assim

sendo, o atleta pode perseguir
a sua estrela na distância de 10
km ou, se a força das pernas
não der para tanto, num traje-

to de cinco.
Mais a sul, em Faro, o Grande

Prémio dos Reis é já uma vete-
rana instituição. Quando a

primeira edição saiu à estrada,
em 1967, o dia ainda era feriado
em Portugal. Sim, viria a ser

despromovido na década de

1970 - e não foi por causa da
Troika. A 47. a edição é subli-
nhada com orgulho e em ex-
tensa letra romana pela orga-



nização, a cargo da Associação
de Atletismo do Algarve. Adis-
tância foge dos cânones mais

habituais, prometendo uma
experiência curta mas intensa

nos6,squilómetrospelasruas
de Faro.

Em Leiria (07/01), a 4. a edição
da Corrida dos Reis está rechea-
da de alusões religiosas. Aprova
decorre no Estádio Papa Fran-

cisco, em Fátima, e antes do
início está programada a "Bên-

ção do Atleta", numa organiza-
ção da responsabilidade da FET

(Fátima Escola de Triatlo) .

Se mora a norte, tem a opor-
tunidade de enfileirar o pelo-
tão na 5. a Corrida dos Reis da

Cidade de Paredes (06/01), em
10 ou 5 km, pelos arruamentos
da cidade.

Para finalizar o menu das cin-
co corridas de Reis do calendá-
rio nacional, voltamos à capi-
tal. Aquarta edição da Estafeta
dos Reis (07/01) leva a sério a

simbologia do três. Esta é uma
corridaconstituída por equipas
detrêselementos(masculinos,
femininos ou mistas) num cir-
cuito fechado de 3 km, com

partida e chegada na pista do

Estádio de Honra, do Estádio
Universitário de Lisboa. Ao pri-
meiro rei, perdão, atleta, calha
a fava porque vai ter de fazer
duas voltas (um total de seis

quilómetros), e o testemunho
será entregue a doisoutros ele-
mentos que vão correr 3 km
cada um. O segmento final (ou-
tros 3 km), será cumprido a

três. No total, o testemunho

viajará um total de 15 km. Ar-

ranje companhia e apetite por-
que no final há convívio com
bolo-rei.

Boas corridas e boas festas!

S. Silvestre

de Braga

festeja 40 anos

e aproxima-se
dos 4ooo

A S. Silvestre de Braga des-
ta noite poderá juntar, en-
tre atletas e caminhantes,
um número próximo dos
4000 participantes, avan-
çou a organização na apre-
sentação oficial do evento,
na última quarta-feira, no
Saião Nobre do Teatro Cir-
co de Braga.
O número de inscrições na
última terça-feira ultrapas-
sava os três mil atletas, nú-
mero que já bate o recorde
da tradicional corrida de
fim de ano que soma hoje
soma 40 edições
O inicio de uma das corri-
das mais antigas do género
em Portugal está marcado
para as 19h00, na Praça da
República, conduzindo o
pelotão dos IO quilóme-
tros, e o da caminhada de
5700 metros, para uma
volta no centro histórico
da cidade e peias artérias
circundantes.
A Cidade dos Arcebispos,
recorde-se, será Cidade
Europeia do Desporto em
2018.


