A todos os associados da
AEEP, ANESPO, APEC e APROARTE

Lisboa, 21 de janeiro de 2016
Refª. 008/2016/001
ASSUNTO: Corrida/Caminhada da Semana da Liberdade de Escolha da Escola 2016
Caro associado,
No âmbito das comemorações da Semana da Liberdade de Escolha da Escola, no dia 6 de março vai
haver uma Corrida/caminhada da Liberdade de Escolha da Escola. Este evento está incluído na Corrida
Salesianos 2016 (Belém, Lisboa).
Vimos apelar à participação massiva dos alunos e encarregados de Educação dos estabelecimentos de
ensino do EPC. Será um momento de convívio desportivo e de afirmação da nossa luta pela Liberdade.
A Corrida/Caminhada decorrerá no dia 6/03, com início às 10h. A partida e meta serão na Praça do
Império (jardins em frente CCB/Mosteiro dos Jerónimos). A corrida terá a extensão de 10kms e poderão
participar atletas com 18 ou mais anos de idade. A Caminhada (3 kms) é aberta a todas as idades.
As inscrições deverão ser feitas no site http://xistarca.pt/eventos/corrida-salesianos-2016 (site gerido
pela Xistarca que é a entidade que gere o evento).
As inscrições são limitadas e o preço de inscrição varia com o aproximar da data do evento, pelo que
recomendamos que a inscrição seja feita de imediato.

Caminhada (3km)

Corrida (10km)

Até 31/01

8 euros

Até 31/01

10 euros

De 1/02 a 22/02

10 euros

De 1/02 a 22/02

12 euros

De 23/02 a 29/02

12 euros

De 23/02 a 29/02

15 euros

Última hora

15 euros

Última hora

18 euros

Após a inscrição, o levantamento dos dorsais poderá ser feito nas seguintes datas e locais:






- dia 3 de Março, entre as 14h00 e as 18h30, na Escola Salesiana do Estoril;
- dia 4 de Março, entre as 14h00 e as 18h30, na Escola Salesiana de Manique;
- dia 5 de Março, entre as 14h00 e as 18h30, no Colégio Salesiano de Lisboa;
- no dia da prova, entre as 8h e as 9h15, junto dos colaboradores da CNEF na tenda da
organização;
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Cada participante receberá uma T-shirt técnica, uma medalha, um saco e brindes. Existirão troféus para
os 3 primeiros classificados de cada escalão.

A participação de todos é importante como forma de afirmação da nossa força e unidade!

Com os nossos melhores cumprimentos,

João Alvarenga
Presidente da Direção
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