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R D E S T E

A todos os participantes desta prova inédita no concelho 

maiores emoções nesta atividade. Que sintam e vivam o Nordeste como nunca,

durante a vossa estadia e participação neste evento,

realmente é outra. 

O Nordeste, pelas suas características ímpares, tem um pot

desporto com a natureza. 

As suas montanhas, vales e ribeiras, trilhos e ribanceiras, com vistas deslumbrantes

onde se une o verde da vegetação e o manto azul do mar e do céu, é algo que marca

todos aqueles que nos visitam.

tomam cada vez mais proporções

advém das apostas governamentais regionais e locais, é algo que deve ser valorizado

de forma transversal por toda

diversificadas para a promoção de hábitos de vida saudáveis, numa sociedade que

cada vez mais se esquece que é importante a sua aquisição e manutenção para dar

vida aos anos. 

Estas foram as razões que levaram

Um único projeto com diferentes objetivos associados, em prol de um Nordeste mais

conhecido, mais visitado, mais sentido e mais valorizado por quem nos visita e por

quem cá escolheu para viver.

Para finalizar, desejo que 

concelho de Nordeste e, que a este evento se associem sempre diferentes instituições

locais. 

Um agradecimento especial a todos os colaboradores deste projeto. Sem estas

parcerias tudo seria mais difícil.

Bem-haja 
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PROGRAMA 

17SETEMBRO – SÁBADO 

07h30 - Abertura do secretariado – CM Nordeste 

08h50- Saída autocarro 29K – Nordeste (Serviços florestais) para local da partida - São Pedro Nordestinho 

09h20 – Briefing da organização. 

09h30 – PARTIDA 29K – São Pedro Nordestinho – largo Igreja 

09h40 - Encerramento do secretariado – CM Nordeste 

09h45 - Saída autocarro - Nordeste em direção local da partida 15K/Caminhada - Outeiro 

10h30 - PARTIDA 15K/Caminhada - Outeiro 

12h10 - Chegada prevista do 1º atleta (15k) – Vila Nordeste – Reserva Florestal de Recreio do Viveiro do Nordeste 

12h40 - Chegada prevista do 1º atleta (29k) – Vila Nordeste – Reserva Florestal de Recreio do Viveiro do Nordeste 

13h30 - Início do serviço de ALMOÇO  

15h30 – Cerimónia de entrega de prémios  

Programa Espaço Kids 

17SETEMBRO – SÁBADO 

7h30 - Recepção das crianças inscritas no Espaço kids– Reserva Florestal de Recreio do Viveiro do 

Nordeste 

8h00 - Início das Atividades – Reserva Florestal de Recreio do Viveiro do Nordeste 

12h30 – Almoço – Reserva Florestal de Recreio do Viveiro do Nordeste 

15h00 – Fim das atividades do Espaço Kids – Reserva Florestal de Recreio do Viveiro do Nordeste 
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