
PROVA NA CAPITAL

'Queres cansar-te comigo?'
põe casais a fazer exercício



TEXTO MÁRIO FIGUEIREDOboa forma running

CLASSIFICAÇÃO É DETERMINADA
PELOS DOIS ELEMENTOS DO CASAL

A CORRIDA DOS
NAMORADOS TEM
VINDO A GANHAR

ADEPTOS e este ano dispu-
ta-se dia 16 de fevereiro, em
Lisboa. Mas este é, também,
um evento para casados e
solteiros. Realiza-se no Estádio
Universitário de Lisboa, tem a
distância de 6 km e há uma ca-
minhada de 3.

Esta Love Run (Corrida do

Amor) tem alguns requisitos
de participação. As classifica-

ções são determinadas pela
chegada em conjunto do ca-
sal e há três escalões que são
determinados pela soma da
idade do par. Ou seja, um es-
calão de até 75 anos, outro
dos 75 aos 99 e, por fim, mais

de 100 aros.

O percurso de 6 km foi esco-
lhido de forma a aumentar o

número de participantes, com
uma distância mais condizente

para os iniciantes. Assim, trata-
-se de uma corrida que prome-
te a união do casal e, acima de

tudo, a possibilidade de prati-
car desporto em conjunto,
criando hábitos saudáveis.
Será, certamente, uma tarde



bem passada. A prova principal

começa às 16h00 e a caminha-
da cinco minutos depois. O

ponto de partida e chegada é o

Estádio Universitário.

O lema da prova é 'Queres
cansar-te comigo?' e promove
a união num objetivo de encon-
trar o casal mais rápido. A orga-

nização promete uma tarde
bem passada, num ambiente
de natureza e envolvida por
uma atmosfera de romantismo
e cumplicidade.

Haverá ainda a corrida dos

solteiros, para quem quiser
correr sozinho, com uma clas-

sificação à parte. Além disso,
está prevista a possibilidade de
todos os participantes experi-
mentarem o tiro laser (Laser
Run), que concilia a corrida e

o tiro. Uma iniciativa da Federa-

ção Portuguesa de Pentatlo
Moderno para divulgar as suas

provas combinadas, utilizando
a base da corrida para alargar
os seus participantes. Lembre-

-se, o casal terá de terminar
junto para que a classificação
seja válida. Uma iniciativa que
promete muita atividade físi-

ca e... romantismo.
Bons treinos! ¦


