Figura 1: Parque das Devesas – VN Famalicão

BEM-VINDOS A VILA NOVA DE FAMALICÃO
O Corta Mato é um dos momentos altos do plano de atividades do Programa de
Desporto Escolar. É o corolário de centenas de provas realizadas nas escolas e,
posteriormente, nos apuramentos realizados em todas as Coordenações Locais do
Desporto Escolar, de norte a sul do nosso País. Foram cerca de 230.000 jovens que
participaram com empenho, dedicação e com a esperança de marcarem presença neste
mega evento, que vai ter lugar em Vila Nova de Famalicão.
Esta prova do Desporto Escolar conta com a especial participação das escolas de Vila
Nova de Famalicão e com a prestimosa colaboração da sua Câmara Municipal. O
fantástico envolvimento de centenas de alunos das escolas e da restante comunidade
educativa dos AE Camilo Castelo Branco, AE D. Sancho I e AE D. Maria II, engrandece o
próprio evento e, simultaneamente, torna-o numa oportunidade ímpar de trocas de
experiências sociais e culturais. Sem dúvida que a motivação e o empenhamento dos
voluntários e das instituições que nos apoiam são uma enorme mais-valia para a
organização deste Corta Mato Nacional.
Esta bela cidade uniu-se para vos proporcionar o melhor acolhimento e criar as
condições técnicas imprescindíveis para este tipo de atividade. Este fim-de-semana
ficará, com certeza, na vossa memória.
Aproveitem este momento para concretizar o vosso sonho, lutem pelo vosso objetivo e
façam desta prova desportiva uma FESTA inesquecível!
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É com muito orgulho que o Município de Vila Nova de Famalicão recebe, nos dias
26 e 27 de fevereiro, o Campeonato Nacional de Corta-Mato. As provas, que irão reunir
no nosso concelho perto de dois mil atletas, terão como pano de fundo o belíssimo e
imenso Parque da Devesa: o “pulmão verde” de Famalicão e um dos maiores símbolos da
qualidade de vida que hoje se vive no nosso concelho. Famalicão respira saúde!
As condições estão por isso reunidas e estou certo de que este fim-de-semana
ficará na memória do Atletismo nacional. Saúdo a organização do Campeonato Nacional
de Corta-Mato pela sua realização, deixando ainda uma palavra de incentivo a todos os
atletas que vão disputar a prova.

 O jantar do dia 26 será servido na cantina da escola de alojamento.
 O reforço da noite do dia 26 deverá ser levantado na cantina, após o jantar e
depositado na sala de alojamento, antes da partida para a cerimónia de abertura.
 O reforço da manhã no dia 27 será levantado no local da prova na zona assinalada
para o efeito.
 O almoço de sábado será servido em forma de almoço volante, na Escola
Secundárias D. Sancho I.
 O reforço de viagem será levantado na ES D. Sancho I, após o almoço.
 Os horários das refeições são os seguintes:
o Dia 26, sexta-feira: jantar – 19:00h - 20:00h
o Dia 27, sábado: pequeno-almoço – 7:30h – 8:45h; almoço – 13:30h

ALOJAMENTO
Paulo Cunha, Dr.
(Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão)
O Campeonato Nacional Escolar de Corta-Mato é uma competição que se inicia
no âmbito da disciplina de Educação Física, seguindo-se a fase de escola, continua para a
fase interescolar e termina no Campeonato Nacional Escolar, que agora se realiza.
Importa, contudo, registar que este percurso competitivo só é possível pelo
envolvimento das Comunidades Educativas de todo o País e, este ano em particular, da
Câmara Municipal de Famalicão, que, depois de acolher o Festival de Encerramento do
Projeto “Desporto Escolar no 1.º ciclo”, é anfitriã do Campeonato Nacional Escolar de
Corta-Mato. Este Campeonato Nacional acolhe os apurados dos 24 corta-matos
realizados na fase local que, no total, contaram com cerca de 230.000 participantes. Para
além da competição escolar, esta festa nacional inclui o Corta-Mato Nacional Curto da
Federação Portuguesa de Atletismo e o Corta-Mato da Federação Académica do
Desporto Universitário.

Paulo Gomes, Dr.
(Coordenador Nacional do Desporto Escolar)

 Deverão ter máximo cuidado na utilização das instalações sanitárias, salas e
demais compartimentos. Existem salas com material informático, que requerem o
máximo de cuidado.
 Manter os respetivos espaços em excelentes condições higiénicas e de
preservação. As escolas estão equipadas com mecanismos sensíveis de deteção de
fumo, pelo que reforçamos a proibição de fumar.
 As portas e janelas devem ser mantidas fechadas à chave de forma a garantir a
segurança dos bens. Qualquer ocorrência é da responsabilidade dos utilizadores
das salas.
 Existem salas específicas só para professores, no entanto, estes podem pernoitar
na sala das suas equipas.
 As comitivas alojadas na EB D. Maria II, retiram todos os seus haveres para os
autocarros, antes de se deslocarem para a prova. Tomam banho no pavilhão das
Lameiras.
 As comitivas alojadas nas restantes escolas, devem deixar as salas totalmente
livres e limpas logo após o almoço.
 Qualquer dano causado é da responsabilidade dos respetivos utentes. É da
responsabilidade dos professores a manutenção da ordem e silêncio no local de
alojamento.
 Para os professores estão disponíveis os balneários das escolas na 6ª-feira à noite
e sábado a partir das 07:00 horas.

