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Início

No dia 29 de Março realizou-se a 12ª edição da Corrida de Solidariedade 
ISCPSI/APAV e Marcha das Famílias, entre Alcântara e Belém (Lisboa).
Esta é uma iniciativa solidária promovida pelo Instituto Superior de 
Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) e pela Associação Por-
tuguesa de Apoio à Vítima (APAV) que conta com o apoio da PSP.
A Corrida da Solidariedade ISCPSI/APAV tem um percurso de 10 
quilómetros, e é uma competição de atletismo. A Marcha das famílias, 
com 3,5 quilómetros, não tem cariz competitivo.
A Corrida de Solidariedade é organizada pelos Alunos do Instituto 
Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna e reveste um cariz 
solidário - todos os lucros reverteram, assim, para a APAV. 
A Corrida de Solidariedade tem também como objetivo incentivar a 
população para a prática desportiva como forma de combate ao seden-
tarismo, na conquista de um maior bem-estar e de uma vida mais sau-
dável.
O tiro de partida foi dado pelas 10h30 junto ao edifício do ISCPSI (Rua 
1º de Maio, n.º 3, Alcântara), estando a meta situada junto ao Mosteiro 
dos Jerónimos, em Belém.
As inscrições estavam limitadas às 2500, tendo sido preenchidas na sua 
totalidade, facto que aconteceu pela primeira vez, pelo que fica o agra-
decimento a todos os participantes.  

  12ª CORRIDA 
   SOLIDARIEDADE
       ISCPSI/APAV
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Início

A concentração de atletas iniciou-se pelas 09H30. Os representantes das 
parceiras do nosso evento proferiram algumas palavras aos atletas, bem 
como o Exmo. Sr. Superintendente Pedro Clemente – Diretor do ISCPSI, 
que também deu o tiro de partida da prova. Antes disso foi ministrado 
aos atletas o aquecimento.
O evento contou ainda com a presença de diversas individualidades na-
cionais, nomeadamente Carolina Patrocínio, que deu a cara pela causa.
Já a RFM foi a responsável pela cobertura integral do evento, em direto, 
com a presença de Carla Rocha e Pedro Simões, locutores da referida 
estação.
Na frente da corrida, transportando o relógio de prova, seguia o veículo 
da marca audi, modelo R8 caracterizado da PSP. Uma novidade do nosso 
evento, que suscitou o enorme interesse e curiosidade dos atletas.
A prova decorreu sob o espírito solidário e desportivo pretendido, e pro-
va disso mesmo é a recolha fotográfica obtida.
Na meta estiveram presentes alguns parceiros do evento, com bancas 
promocionais, onde foi possível oferecer aos atletas: massagens, aulas de 
zumba, demonstração de meios da PSP e proceder à entrega de prémios. 
Tendo em conta o cariz solidário do evento, foram entregues aos vence-
dores das diferentes categorias prémios não monetários. Assim, foram 
premiados os 5 primeiros classificados, masculino e feminino, da geral, 
bem como o primeiro classificado, masculino e feminino, das categorias: 
PSP, ISCPSI e APAV. Foram premiados ainda o grupo mais numeroso, 
o primeiro atleta validamente inscrito, o prémio perseverança, o prémio 
corrida e o prémio marcha.

  O DIA DA PROVA
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Não descurando a importância de todos os patrocinadores para a 
concretização e o sucesso de mais uma edição da Corrida ISCPSI/
APAV, deixamos um especial reconhecimento à Liberty Seguros, 
presença assídua nas várias edições deste evento, que mais uma vez 
garantiu a todos os atletas e caminhantes a participação em segu-
rança.
À Top Budget que se aliou à nossa causa este ano, contribuindo na 
produção da nossa t-shirt técnica.
À ESMOT que proporcionou momentos de descontração e de recu-
peração muscular aos atletas com as suas massagens terapêuticas.
E à SALMING, que novamente se juntou a esta causa e presenteou 
os vencedores da prova.

Mais uma vez, um obrigado a todos os que de uma forma ou de 
outra contribuíram para esta grande iniciativa!

  APOIOS
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