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EVENTO COM INSCRIÇÕES ABERTAS 
 

15ª EDIÇÃO DA LIDL SÃO SILVESTRE DE LISBOA 
ENTRA AO RITMO DA CAPITAL A 18 DEZEMBRO 
 

  
Fotos: HMS SPORTS | Walter Branco 

 
A 15ª edição da Lidl São Silvestre de Lisboa já tem data marcada! A 18 de dezembro, iremos 
correr ao ritmo da capital! O evento é organizado pela HMS Sports em parceria com a Câmara 
Municipal de Lisboa e realizar-se-á na tarde de domingo, com a corrida de 10 km e a Clube 
Pelicas São Silvestre da Pequenada, para crianças nascidas entre 2009 e 2017. A Avenida da 
Liberdade é o palco central desta iniciativa desportiva que desde 2008 já reuniu cerca de 
110.000 participantes. As inscrições estão disponíveis: saosilvestredelisboa.com. 
 
“Em 2022, celebramos 15 edições da primeira prova organizada pela HMS Sports e queremos 
fazer desta uma edição muito especial. São quinze anos de um evento realizado no coração da 
capital portuguesa, que já faz parte da cidade; uma prova enriquecida pelas iluminações 
natalícias espalhadas pelas ruas de Lisboa; um desafio que fomenta a prática desportiva entre 
pessoas de vários pontos do nosso país e também do Mundo. O número de participantes 
estrangeiros tem crescido, mas mais significativa é sem dúvida a participação feminina: em 
2021 atingiu um novo recorde: 37%; este ano gostaríamos superar este máximo”, sublinha 
Hugo Sousa, CEO da HMS Sports. 
 
“Para quem gosta de desafios a Lidl São Silvestre de Lisboa é a prova ideal. O percurso de 10 
quilómetros desenrola-se nas principais artérias da cidade; há muita animação musical em 
diversos pontos do trajeto; a subida da Avenida da Liberdade antecede a passagem pela 
rotunda do Marquês de Pombal e a descida para a meta instalada no final da avenida; o 
evento tem acompanhamento televisivo em direto e reúne, no mesmo espaço, atletas de 
elite e anónimos. É uma promoção do desporto que reforçam o brilho e o encanto da nossa 
Lisboa”, acrescenta o diretor da prova. 
 
Com certificação europeia 5 estrelas e cerca de 110.000 atletas em 14 edições, o evento 
registou o recorde de 12.000 inscritos em 2015 e 2019, anos em que a São Silvestre de Lisboa 
foi a corrida de 10 km com mais atletas chegados à meta em Portugal: 10.150 classificados em 
2015 e 10.114 classificados em 2019. Em 2020, devido à pandemia Covid-19, realizou-se 
apenas no formato virtual; no ano passado regressou às ruas de Lisboa mas manteve a aposta 
no virtual. Em 2022, a Lidl São Silvestre de Lisboa realiza-se apenas na vertente presencial. 
 
 
 
 

https://saosilvestredelisboa.com/


                                                                                                 

JUNTOS, CORREMOS AO RITMO DA CAPITAL! 

 

   
Fotos: HMS SPORTS | Paulo A. Lopes e Luís Ferreira 

 

O EVENTO 
A 18 de dezembro, a Av. da Liberdade será o ponto de partida (17h30) e de chegada para a 
corrida de 10 km, com os atletas de 18 ou mais anos a percorrerem a Zona Ribeirinha de 
Lisboa. A partida será dividida por blocos, que correspondem aos diferentes níveis de 
preparação física dos atletas. Como referência, deve ser utilizado o tempo obtido nos últimos 
três anos numa prova com distância mínima de 10 km. Estes são os blocos de partida: 

• Elite B: atletas com marca inferior ou igual a 37:30 minutos 

• Sub 45: tempo inferior ou igual a 45:00 minutos 

• Sub 50: tempo inferior ou igual a 50:00 minutos 

• Sub 60: tempo inferior ou igual a 60:00 minutos 

• Mais 60: tempo superior a 60:00 minutos 
 

Para que todos os participantes possam desfrutar ao máximo da Lidl São Silvestre de Lisboa, a 
partida será feita por vagas: os atletas não partirão em simultâneo, mas sim de forma faseada. 
O tempo de chip será ativado apenas quando o participante passar a linha de partida. 

1ª vaga 2ª vaga 3ª vaga 

Elite B Sub 45 Sub 50 Sub 60 +60 

 
Inscrição 10 km – Valores e prazos: 
Até 31 de julho: 12€ 
De 1 a 31 de agosto: 13€ 
De 1 de setembro a 15 de outubro: 14€ 
De 16 de outubro a 30 de novembro: 15€ 
De 1 a 15 de dezembro 16€ 
De 16 a 18 de dezembro: 20€ 

Inscrição GOLD: 
no valor de 50€, inclui estacionamento junto 
à zona da partida, acesso ao espaço de 
convidados, kit de boas-vindas, recolha do kit 
de atleta na zona de convidados no dia da 
prova, vestiário, partida privilegiada na Elite B 
e massagem no final da prova. 

 

COMPETIÇÃO HOMENS VS MULHERES 
No desafio Homens versus Mulheres, dirigido aos atletas de elite, os homens lideram com 
sete triunfos contra cinco vitórias das senhoras. Este ano, a elite feminina irá partir com 4’26” 
de vantagem sobre a elite masculina, tempo que corresponde à diferença entre os vencedores 
de 2021. No ano passado, Samuel Barata (Sport Lisboa e Benfica) repetiu o triunfo de 2017 e 
fixou o novo máximo da prova: 28m43s. A estreia de Mariana Machado (Sporting Clube de 
Braga) foi coroada com a vitória em femininos. 
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CLUBE PELICAS SÃO SILVESTRE DA PEQUENADA 

 

Para mais novos (crianças nascidas entre 2009 e 2017), está 
reservada a Clube Pelicas São Silvestre da Pequenada. A partir 
das 15h00, irão correr entre 300 e 1.000 metros na Av. da 
Liberdade.  
 
Apoiada pela Associação Mutualista Montepio, o valor da 
inscrição é de 5€ e o total angariado reverte na totalidade, à 
semelhança de 2021, para a Associação de Paralisia Cerebral de 
Lisboa (APCL), entidade que conta com o apoio dos Iron 
Brothers.  

 
 

PROGRAMA | 15ª EDIÇÃO LIDL SÃO SILVESTRE DE LISBOA  
TREINOS: 
Dias: 26 novembro, 03 e 10 dezembro 
Hora: 10h00  
Local: Anfiteatro Keil do Amaral (Monsanto)  
 
ENTREGA DE KITS: 
16 e 17 dezembro: 10h00 às 20h00 
18 dezembro: 10h00 às 14h00 
Local: Complexo Desportivo Municipal Casal Vistoso 
 
DIA DO EVENTO | 18 DEZEMBRO: 
15h00 – Clube Pelicas São Silvestre da Pequenada 
17h30 – Lidl São Silvestre de Lisboa 10 km 
 
Organizada pela HMS Sports em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a Lidl São 
Silvestre de Lisboa tem o apoio das seguintes entidades: IPDJ, Lidl, Associação Mutualista 
Montepio, Garmin, Hyundai Portugal, Vitalis, Doublet, RTP, Rádio Comercial, A Bola, Pro 
Runners, Triatl3ta, Holmes Place, MSE Seguros, Multicare Vitality, Sociedade Ponto Verde, 
Athletika e Fertagus. 
 
 

LIDL SÃO SILVESTRE DE LISBOA, CELEBRAMOS A 15ª EDIÇÃO AO RITMO DA CAPITAL! 
 
Todas as informações podem ser acompanhadas em: 
Sítio oficial do evento: saosilvestredelisboa.com  

       
 
 
Contacto Media: 
Rita Eustáquio | 964851255 | comunicacao@saosilvestredelisboa.com  
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