SÃO SILVESTRE-2015
NOTA DE IMPRENSA
A Federacão Angolana apresenta hoje os 60 anos de corrida São Silvestre, sempre sob o signo
"Uma Prova, de Todos nós".
Esta 60ªedição da corrida de São Silvestre, tem lugar numa altura em que o nosso país celebra
40 anos de independência, a assinalar-se a 11 de novembro de 2015.
Realçamos aqui o nosso engajamento para o sucesso desta competição que ja faz parte de todos
nós, tal como reza o seu slogan.
Por essa razão, vamos manter o percurso, o horário, a separação de partidas entre homens e
mulheres, os postos de abastecimento, (refrescamento) e consequentemente os mesmos
mecanismos de disputa do Meeting Internacional "Demosthenes de Almeida" no Estádio dos
Coqueiros.
Porém, e se do ponto de vista competitivo, vamos manter o mesmo formato, com a vinda de
vários atletas estrangeiros do top 10 mundial, que será operacionalizado por via dos seus
managers, do ponto de vista financeiro, a premiação da corrida de São Silvestre, fica
significativamente afectada com um corte na ordem dos 50%.
Tudo isso, é derivado da actual situação financeira que afecta de uma maneira geral o País, e em
particular o desporto nacional.
Neste particular, e fruto da contenção financeira que vive o Pais, os prémios deste ano, serão
conforme quadro anexo, devendo manter-se o Meeting Internacional Demosthenes de Almeida,
de acordo com o formato anterior, ou seja a obrigatoriedade da participação neste evento que faz
igualmente da Corrida de Sao Silvestre.
A Madrinha desta edição será a atleta veterana Ana Isabel, actualmente residente no Lubango, e
vencedora da edição 2006.
Para este ano e tendo em conta a fraca participação feminina, propusemos a atribuição de um
prémio para as senhoras e apelamos que as mesmas se fazerem presentes desta corrida de todos
nós.
Como tem sido habitual, todos os atletas nacionais e estrangeiros ficarão hospedados no
Complexo IFAL, em Talatona
Contudo, fazendo jus aos hábitos e a vontade cada vez maior das pessoas participarem da
Corrida de Sao Silvestre 2015, previmos e apelamos uma maior participação.

