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Primeira edição desta iniciativa será no próximo sábado e já conta
com mais de setecentas (700) inscrições
A 1.ª Corrida Nacional do Professor e da Educação vai realizar-se no próximo sábado, dia 9 de novembro, em Lisboa, pelas
16 horas. Esta é uma iniciativa da FENPROF que conta com a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação de
Atletismo de Lisboa. A 1.ª Corrida Nacional do Professor e da Educação conta, ainda, com os apoios da Companhia de Seguros
Caravela e das Águas do Vimeiro.
A corrida será de 10 quilómetros, tendo caráter competitivo; terá também lugar, com caráter exclusivamente lúdico, uma marcha
de 5 Km. A corrida, bem como a marcha, iniciar-se-ão às 16 horas, tendo o seguinte percurso:
- Corrida: Partida da Praça do Império, Av. da Índia em direção a Algés; retorno em Algés mesmo junto ao viaduto, Av. da Índia
sempre em frente, passando pelo CCB, Centro de Congressos de Lisboa, Viaduto de Alcântara; retorno na Av. da Índia antes da
Av. 24 de Julho, regresso pela Av. da Índia até à Praça do Império, onde está instalada a META.
- Marcha: Partida da Praça do Império, Av. Índia em direção a Algés; retorno em Algés mesmo junto ao viaduto; regresso pela Av.
da Índia sempre em frente até à Praça do Império, onde está instalada a META.
Com esta iniciativa, a FENPROF pretende destacar, de uma forma diferente, a importância central dos docentes no processo
formativo da sociedade, sendo, por isso, merecedores do maior respeito de todos, e, de uma forma especial, dos governantes do
país, o que não tem acontecido, desde logo ao pretenderem apagar 6 anos, 6 meses e 23 dias de serviço, de um total de 9 anos,
4 meses e 2 dias cumpridos nos períodos de congelamento das carreiras. Por esse motivo, simbolicamente, haverá uma
“Meta Professor” colocada aos 9 420 metros.
Na corrida serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados de cada escalão:
- Masculinos: juniores, seniores, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70.
- Femininos: juniores, seniores, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70.
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