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I - Aveiro associa-se ao “Wings for Life World Run” 

 

No próximo dia 03 de maio o Município de Aveiro associa-se à corrida solidária "Wings 

for Life World Run", uma corrida que tem como diretor desportivo internacional o ex-tricampeão 

do Mundo de 110 metros barreiras, Colin Jackson e cujo principal objetivo será “Correr por 

aqueles que não podem”, fazendo reverter o valor da inscrição (25 euros) para a cura das lesões 

da espinal-medula. 

Em Portugal são sete os Municípios do Norte que aderem à corrida que deverá juntar 

cerca de 150 mil pessoas em todo o mundo, alertando para a importância que as iniciativas 

solidárias têm na sensibilização dos Cidadãos. 

Em S. Jacinto os participantes irão atingir os 84 quilómetros da corrida e espera-se que 

as paisagens naturais de São Jacinto, com a sua Reserva Natural e a Ria de Aveiro, encorajem 

os atletas a seguir para as etapas seguintes perfazendo um total 100 quilómetros.  

Com partida marcada para as 12h00, junto ao pavilhão Rosa Mota, no Porto, o percurso 

da “Wings for Life World Run” poderá englobar Municípios como Matosinhos, Vila Nova de Gaia, 

Espinho, Ovar, Murtosa e Aveiro, não estando definida à partida uma distância fixa, nem metas 

uma vez que cada participante define o seu objetivo, sujeitando-se depois à velocidade de um 

carro meta que parte 30 minutos após o pelotão.  

Para mais informações e inscrições, consultar o site: 

http://www.wingsforlifeworldrun.com/pt/pt/.  

 

 



 

II – Casa da Juventude assinala dia da “Internet mais Segura” 

 

A Câmara Municipal de Aveiro tem preparado um conjunto de iniciativas dirigidas aos 

jovens, no âmbito do Dia da Internet mais Segura (10 de fevereiro), com o principal objetivo de 

abordar de uma forma prática, informal e lúdica as questões relacionadas com a segurança na 

Internet, fomentando a aprendizagem de conhecimentos e aquisição de novos comportamentos 

na sua utilização. As atividades decorrerão na Casa Municipal da Juventude.  

No dia 10 decorre a ação “Net.Segura – Mostra o que és capaz!”, entre as 10h30 e as 

12h00, e prevê a realização de jogos online dirigidos para o 1º ciclo. No dia 20 de fevereiro, para 

M/15 e público em geral, das 10h00 às 12h00 realiza-se a Conversa “Conhecer para agir – 

ransomware, phishing e job scams" com a colaboração da PSP de Aveiro e do Departamento de 

Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro.  

No dia 27 de fevereiro, das 14h30 às 16h30, está marcada a Conversa “Aprende a gerir 

as tuas redes sociais” dirigida a M/11 e público em geral, com a colaboração do IPAM de Aveiro, 

Galileu de Aveiro e do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar do 

Baixo Vouga E.P.E.  

As inscrições são gratuitas e limitadas ao número de participantes. 

 

 
 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


