Etíope Rehima Jewar confirmada
na III Meia Maratona do Funchal
A Associação de Atletismo da Madeira acaba
de confirmar a presença da etíope Rehima
Jewar na III Meia Maratona do Funchal, que
se realiza a 2 de Março.
Esta atleta africana, que tem como recorde
pessoal na Meia Maratona 1.15,09 horas,
conseguido na Meia de Madrid a 7 de Abril do
ano passado, nasceu a 10 de Outubro de 1990
(23 anos) e tem feito carreira principalmente
em Espanha, onde conquistou alguns títulos,
o último dos quais a vitória na Clássica da
Ciência de 10 km de Madrid, que contou com
a presença de cerca de 7.000 participantes.
Para além de Rehima Jewae, neste momento,
a organização da III Meia Maratona do
Funchal continua a envidar esforços no
sentido de garantir a vinda de mais alguns
atletas de renome internacional, tudo
apontando para que nos próximos dias
possam ser confirmados mais nomes.
Entretanto, recorde-se, para além da prova rainha, numa extensão de 21.097,50 metros, vai
decorrer paralelamente a III Mini Maratona do Funchal, numa extensão de 5.900 metros,
perfeitamente ao alcance de todos aqueles que correm com alguma regularidade, até porque
o trajecto é praticamente plano, entre o Fórum Madeira e a Praça do Mar, com passagem
pelo centro histórico da cidade do Funchal.
As inscrições continuam abertas e os interessados poderão deslocar-se à sede da Associação
de Atletismo da Madeira, no Estádio de Câmara de Lobos, ao Mini Catedral do Sá, à Rua do
Aljube, ou poderão ainda contactar os serviços através dos números 937648010 ou
291764801ou ainda pelo endereço eletrónico geral_aaram@atletismomadeira.pt.
Os custos de participação na III Meia Maratona do Funchal são de 10 euros, enquanto para a
III Mini Maratona são de 5 euros. Os mais novos não podem participar mas poderão usufruir
de várias atividades lúdicas.

