
AS CORRIDAS DA
MULHER, QUER A
DE LISBOA QUER A

DO PORTO, disputam-se no
dia 19 de maio, com a parti-
cularidade de terem ambas
uma grande carga solidária,
com parte da receita das ins-

crições a reverter para o com-
bate ao cancro da mama.

Trata-se de duas corridas

com organizações diferentes,
mas com objetivos semelhan-
tes. A prova de Lisboa, 'A Mu-
lher e a Vida', é organizada
pelo Maratona Clube de Por-

tugal, o mesmo organizador
das corridas da ponte 25 de
Abril e Vasco da Gama.

Esta prova tem a extensão
de cinco quilómetros. Uma
distância acessível em virtu-

PORTO QUER
SUPERAR
O RECORDE
DE 22 MIL
MULHERES DO
ANO PASSADO

de do objetivo solidário. É

aberta apenas a mulheres. A

partida é dada em Santos e a

meta está instalada junto à

Torre de Belém. Há uma ver-
tente competitiva e outra
mais festiva. Aliás, o lema é

'Correr, Marchar ou Cami-
nhar por uma causa'.

E a causa é a mais nobre. A

organização já contribuiu com



750 mil euros para a compra
de aparelhos de rastreio para o

cancro da mama. Afinal, são

diagnosticados anualmente
seis mil casos. A animação des-
te ano estará a cargo de Ana
Malhoa. A festa está garantida
e a competição também, es-
tando confirmadas as presen-

ças de Dulce Félix, Doroteia
Peixoto, Mónica Silva e Filome-

na Costa, da espanhola Elena

Loyo e da queniana Monica
Jepkoech. São esperadas 15

mil mulheres.
A prova do Porto, a cargo da

Run Porto, pretende bater o re-

corde do ano passado, com
mais de 22 mil mulheres. Ou

seja, foram angariados 22 mil

euros para o IPO do Porto.

O mote desta edição é 'Pre-
venir o cancro da mama'. A par-
tida é na alameda das Antas e a

chegada na avenida dos Alia-

dos. São também cinco quiló-
metros, que podem ser feitos
a correr ou a caminhar. As par-
ticipantes destas corridas não

são as habituais atletas, pelo
que será fundamental fazer al-

guma preparação e escolher
um equipamento adequado.
Bons treinos! ¦

ULHER

SETÚBAL

'Meia'
de Setúbal
Prova principal
de 21,097 me-
tros e Corrida
da Família.

Na véspera
há a Corrida
Miúdos Alegro.»
Data 5 de maio

(10hl5)
Site www.alegromeia-

maratonadesetubal.pt.
Preço desde 12 euros

PORTO

Corrida
da Mulher
Prova/caminhada
de 5 km com par-
tida e chegada à

avenida dos Alia-

dos. A maior cor-
rida para mulhe-
res do País. Tem

um elevado cariz
solidário.»
Data 19 de maio

(lOhOO)

Sitewww.runporto.pt

Preço desde 75 euros

LISBOA

Corrida
Solidária
daAPAV
Prova de 10 km

e caminhada
de 5 com partida
e chegada à reito-

ria da Universida-

de de Lisboa.

Evento solidário

para as vítimas

de crimes.»
Data 25 maio (19h00)
Site www.xistarca.pt

Preço desde S euros

TEM SUGESTÕES PARA A REVISTA SEXTA?
ENVIE PARA SEXTA@CMJORNALPT

SINTRA

24h00
acorrer
Segunda edição
das 24 horas a

correr de Mcm
Martins - Sintra.
Há ainda provas
de 12h00 a cor-
rer, 06h00 e ma-
ratona noturna.

0 percurso é fe-
chado e tem
2100 metros.»
Data 27 e 28 de abril

(09h00)
Site www.werun.pt
Preço desde: 15 €.

LISBOA

Corrida
Saúde
+ Solidária
Provas de 10

e 15 km e uma
caminhada
de 5 organizadas

pela Associação
de Estudantes
da Faculdade
de Medicina
de Lisboa.»
Data 28 de abril (9h30)
Sitewww.xistarca.pt
Preço 9 euros

BARREIRO

Foram
Barreiro
Nightßun
Prova de 10 km e

caminhada de 5
km a serem dis-

putadas ao início

da noite. ¦
Data 11 de maio

(20h30)
Site www.xistarca.pt

Preço 9 euros

LISBOA

EDP, Lisboa
a Mulher
e a Vida
Prova/caminhada

i deskmcompar-
: tida nas traseiras

:
do restaurante

: Kaisemetana
¦ Torre de Belém.

: Tem um elevado

; cariz solidário.»
¦ Datal9demaio(loh3o)
- Site www maratona-
: clubeportugal.pt
: Preço desde 10 euros

LISBOA

245 edição
da Corrida
TerryFox

:
Prova de 10 km e

caminhada de 5

¦ km a disputar no

Parque das Na-

ções. Receitas re-

; vertem para a luta

: contra o cancro. ¦
• Data 4de maio

(10h30)

; Site www.werun.pt

: Preço 10 euros

: LISBOA

2? corrida
da Defesa
Nacional

; Prova de 10 km

; com partida na

;
Av. da Liberdade e

; chegada a Belém.

: Há caminhada de

:
4 km. Esperados

'.
5 mil atletas.»
Data 15 de maio (9h45)

: Site www.xistarca.pt
; Preço 86 com t-shirt

AGENDA
DESPORTIVA

AQUI FICAM ALGUMAS SUGESTÕES PARA
COLOCAR EM PRÁTICA OS TREINOS


