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Passeio Solidário 

VEM CAMINHAR, PEDALAR OU CORRER POR ESTA CAUSA! 

A ARCV, Associação de Ciclismo de Viseu, irá organizar a 2ª edição do Grande Prémio do 

Dão. Este evento consiste num corrida de ciclismo de estrada, incluída no calendário da 

Federação Portuguesa de Ciclismo e que trará às estradas da nossa cidade equipas como 

o Sporting Clube de Portugal, o Futebol Clube do Porto, a seleção do Dubai, entre outras 

equipas do pelotão nacional e internacional. 

Pretende a ARCV, bem como as autarquias que nos acolhem e patrocinam este evento, 

Viseu, Nelas, Mangualde e Penalva do Castelo, promover o que a nossa região tem de 

melhor bem como promover as nossas empresas. O evento decorrerá nos dias 28 e 29 de 

maio e terá três etapas: 1ª Mangualde - Penalva do Castelo (sábado); no domingo terá 

duas etapas: manha: Nelas- Nelas; tarde Contrarrelógio em Viseu. 

 

Associado a este evento, vamos ter o Passeio Solidário a favor da APPDA-Viseu, cujo 

principal patrocinador é a Casa de Saúde de S. Mateus, entre outros parceiros que se 

juntaram. Os participantes, ao contrário dos anos transatos, poderão percorrer o percurso 

caminhando, correndo ou pedalando, tendo em conta, a oportunidade rara de ter as 

principais vias da cidade encerradas para a última etapa da prova (contrarrelógio de 

10km), prova esta que irá decorrer entre as 14h e as 17h.  

 

Às 17h, começa o Passeio Solidário, em duas modalidades: os ciclistas e corredores 

terão à sua disposição a totalidade do percurso (10 km) enquanto que os 

caminhantes farão parte do percurso, num total de 4 km.  

 

O Passeio Solidário terminará às 18h no Rossio onde os participantes terão à sua espera 

música ao vivo e lanche oferecido por patrocinadores.  

Antes da Passeio, e em simultâneo com a prova de ciclistas profissionais, a partir das 15h 

os participantes terão à sua disposição exercícios de relaxamento e atividade física.  

 

Tal como nos anos transatos, as inscrições podem ser feitas a título individual 

(patrocinando-se a si próprios com um valor à escolha) ou sendo patrocinadas por 

empresas ou por amigos e familiares que não possam participar, não havendo valor 

mínimo ou máximo para o patrocínio. 
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Os participantes que conseguirem angariar mais verbas para apoiar a APPDA-Viseu 

serão premiados com um dos seguintes prémios oferecidos pelos nossos 

patrocinadores: 

Podes receber: 

1º Prémio – Travel Gate - Fim-de-semana num Hotel de quatro estrelas para duas 

pessoas  

2º Prémio – Boutique Marilú – Carteira 

3º Prémio – Ourivesaria Tiara – 1 peça em prata 

4º Prémio – Ginásio La Palestra - Oferta de 3 mensalidades a 3 pessoas diferentes  

5º Prémio – Ginásio Fun Fitness - Oferta de Spa e inscrições gratuitas 

6º Prémio – Loja Tavares – Acessório de homem 

7º Prémio – Casa Ernesto – 1 pulseira 

Como podes participar? 

 Preenchendo a ficha de inscrição e entregando-a na sede da APPDA Viseu, ou enviando 

para o e-mail: appda2015@gmail.com, na Boutique da Marilu. No Ginásio Fun Fitness, 

Ginásio La Palestra e Ginásio Forlife. 

 Falando com familiares, amigos, vizinhos, colegas de escola / trabalho, professores, 

patrões, … que queiram patrocinar-te para caminhares!! Quantos mais melhor! 

 Preenchendo o quadro anexo com as informações relativas aos patrocinadores que 

conseguires arranjar. 

O que conquistas? 

 Por cada patrocínio que consegues, angarias fundos a favor da APPDA Viseu – quanto 

maior o valor ou quanto mais patrocinadores angariares, maiores são as possibilidades de 

“vencer” a prova; 

Prepara-te para o dia! 

 Traz calçado adequado e confortável para caminhar! 

 A partida será no Rossio. Ponto de encontro, entrega de t-shirts, chapéu e águas às 15h. 

Partida às 17h. A meta será novamente no Rossio. 

 Não te esqueças de trazer a lista de patrocinadores para entregar à organização. 

 Informa os teus patrocinadores que tentarás fazer os 4km da caminhada (ou os 10km a 

pedalar ou a correr) mas que se não conseguires, farás consoante as tuas capacidades. 

 No final haverá um Arraial com música ao vivo, para se tiveres forças ainda dançares e 

“Comes e Bebes” à tua espera! 

 Os caminhantes concordam em ser responsáveis pela sua participação. 

 Depois de preenchida faça-nos chegar a Ficha de Inscrição caminhada 2016 via email ou 

pessoalmente. 

  

mailto:geral@appdaviseu.com
mailto:appda2015@gmail.com
http://www.appdaviseu.com/wp-content/uploads/2015/04/Ficha-de-Inscri%C3%A7%C3%A3o-caminhada-2015.pdf
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Nome do participante: ____________________________________________________ 

 

Modalidade:    Caminhada   Corrida   Bicicleta  

 

Contacto telefónico: ____________________  Email: ___________________________  

 

Local de inscrição: ________________________________________________________ 

 

 

Nome do Patrocinadores 

(caso se patrocine a si próprio, escreva o seu nome) 
Valor angariado  

Entregue ou 

entrega no dia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Inscreva-se e participe, contribuindo para apoiar a APPDA Viseu. 

O encontro de partida está marcado para as 15h no Rossio. O Passeio inicia-se às 17h no 

Rossio.  

Informações: APPDA Viseu |Tel: 232452069 |Telm: 924224249 |962 987 639  

appda2015@gmail.com 

Inscriçoes: Sede APPDA-Viseu, Boutique Marilu, Ginásio FunFitness, Ginásio Lapalestra,  
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