
 I CAMINHADA SOLIDÁRIA - 22 MAIO de 2016  

NovoColégioChupetão 

 

Informações/Regulamento: 

No próximo dia 22 de maio de 2016 irá decorrer a 1ª CAMINHADA SOLIDÁRIA NOVO 

COLÉGIO/CHUPETÃO, tendo como meta o apoio a causas sociais, as quais decidimos abraçar ao longo 

deste ano letivo: A CAUSA DA CRIANÇA – Associação de Proteção à Infância e à Juventude, MÉDICOS 

DO MUNDO - associação de ajuda humanitária e  a CONFERÊNCIA DE JOVENS de S. João Batista da 

Paróquia de Aldoar. 

O valor da inscrição será de 3 euros, exceto as inscrições de última hora, que poderão ser 

realizadas no dia e local do evento, e terão o custo de 4€. 

O percurso terá início no Jardim do Passeio Alegre, junto ao coreto, atravessará a rua para o 

passeio da marginal, prosseguindo até ao Edifício Transparente pelo passeio marítimo, e voltando pelo 

mesmo percurso até ao local de partida (Jardim do Passeio Alegre); 

 As inscrições terão de ser efetuadas até ao dia 6 de maio nos seguintes locais: 

 Novo Colégio/Chupetão, Rua do Lidador, 742 e 568 

 União Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde – Rua da Vilarinha, nº 1090 

 Centro Paroquial de Aldoar, Rua Professor Melo Adrião, nº 106 

 Serão fornecidas garrafas de água ao longo do percurso; 

 O kit para a caminhada (t-shirt, água, boné e o nº do dorsal) deverá ser levantado nos locais 

indicados entre os dias 16 e 20 de maio; 

 Não existe seguro de responsabilidade civil para o evento pelo que acidentes ou danos 

pessoais serão da responsabilidade dos participantes; 

 Realizar-se-ão animações diversas e um sorteio no final do percurso; 

 Convide a família e amigos e fique atento às notícias na nossa página do Facebook e no 

nosso site (www.chupetao.pt). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(inscrição) 

Nº DORSAL:                                                                                   TAM. (T-SHIRT):  

NOME: 

DATA DE NASCIMENTO:                                                                             IDADE: 

Nº CARTÃO CIDADÃO/B.I.:  

E-MAIL:  

CONTACTO:  

Tomei conhecimento de todas as informações :________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                (ASSINATURA) 

 


