
Corrida Clube Millennium BCP, 8 de Outubro, Lisboa 

 

Campeão olímpico no apoio à prova 

 

O campeão olímpico de maratona em 1984 e tri-campeão mundial de 

corta-mato, Carlos Lopes, e a internacional meio-fundista Ercília Machado 

são os padrinhos da CORRIDA CLUBE MILLENNIUM BCP, dando assim 

força à parceria com a Fundação Realizar um Desejo 

 

A prova vai realizar-se no Parque das Nações, em Lisboa, junto à conhecida Torre 

Vasco da Gama, no dia 8 de Outubro,  naquele que será mais um momento de grande 

solidariedade, numa parceria entre o Clube Millennium BCP e a Fundação Realizar Um 

Desejo, sendo doada parte da receita das inscrições à Fundação Realizar Um Desejo, 

que já conta com várias ajudas do Clube Millennium BCP em ocasiões anteriores, 

permitindo a realização de sonhos a crianças e jovens com doenças graves, 

progressivas, degenerativas ou malignas. 

Em mensagens promocionais, os padrinhos da prova exortam à participação numa 

prova destinada a toda a família, com ofertas variadas em termos de distância, desde 1 

km, para os mais jovens, passando pelos 5 km, em caminhada, até à prova mais 

competitiva de 10 km, aproximadamente. 

As inscrições ainda estão ativas, tendo já ultrapassado o milhar de registos, sendo que 

o limite está em 1500 participantes. 

Para além dos apoios e participações de Carlos Lopes e Ercília Machado, também se 

regista a participação do penta campeão Europeu de corta-mato, Paulo Guerra, e do 

campeão nacional de corta-mato de 2016, Nelson Cruz. E não menos importante, a 

presença da equipa de meio-fundo do Belenenses, os Belém Runners, que estarão na 

promoção de um treino coletivo antes da prova, a ter lugar no dia 30 de Setembro, a 

partir das 10 horas, junto ao parque infantil do Parque das Nações, na rua Comandante 

Costeau, sessão para a qual estão convidadas todas as pessoas havendo distinção de 

ritmos consoante a forma dos participantes. 

Mais informações poderão ser recolhidas no site oficial da prova 

(http://werun.pt/eventos/corrida-clube-millennium-bcp/), local onde também podem 

ser feitas as inscrições. 
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