
 
 

 
 

A EDP Corrida do Parque à Noite está de regresso ao parque da cidade em 2022. 

A prova terá como tema este ano "O Circo" e será realizada no dia 1 de outubro, pelas 21h30. 

A Corrida do Parque à Noite será uma corrida com uma distância de 8 quilómetros, realizada no Parque da Cidade do Porto, com partida e chegada 
marcadas para o recinto do Queimódromo.  

Vista-se a rigor e venha participar deste fantástico evento temático que lhe permite correr no parque da cidade do Porto à noite! 

 

Não perca tempo e garanta já a sua inscrição! 

 

Corrida / Caminhada 8 Kms 
 
 

INSCREVE-TE NO CLUBE PT ZONA NORTE ATÉ AO PRÓXIMO DIA 27 DE JULHO. 

                          
 

   PREÇOS: 
Corrida 8 Kms Caminhada 8 Kms 

Sócio Clube PT(efetivo, auxiliar, praticante):             10,00 € Sócio Clube PT(efetivo, auxiliar, praticante):              10,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:  11,50 € Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:  11,50 € 

Não Sócio Clube PT:                                   12,00 € Não Sócio Clube PT:                                   12,00 € 
 

 

INSCRIÇÕES: 
BASTA RESPONDER A ESTE E-MAIL DANDO OS SEUS DADOS PESSOAIS: 

Nº SÓCIO (Nº DE FUNCIONÁRIO,) NOME, DATA DE NASCIMENTO, Nº BI,  TAMANHO DE T-SHIRT,  
CONTACTO E INDICAÇÃO DA PROVA A QUE SE ESCREVE.  

 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições - 27 de Julho) 

O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o IBAN: PT50003520660008486913035 

Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  

para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 

 

NOTA: AS INSCRIÇÕES ESTARÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE, OU SEJA, ESTA PROVA TEM UM LIMITE MÁXIMO DE PARTICIPANTES E 
ASSIM QUE ESSE FOR ATINJIDO SÃO AUTOMATICAMENTE ENCERRADAS AS INSCRIÇÕES. 
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No final da corrida uma novidade: a FUNZONE! Nesta zona criada especialmente para o evento vais poder relaxar, recuperar o fôlego  

e conviver com todos os teus amigos ao abrigo de uma forte animação: um DJ convidado, efeitos de luz, passatempos, a "zona pódio livre"  
(um espaço que te vai permitir tirar as fotografias que registem os momentos de diversão) e muito mais...  

Enfim, os condimentos necessários para um evento que promete ficar na história do running da cidade do Porto e de Portugal! 
 
 
 

 
 

Neste evento queremos que todos entrem no tema da corrida e vistam a pele do Circo, por isso vamos promover um passatempo de máscaras entre os participantes. 

No final da prova, os cinco participantes mais bem “vestidos” da corrida ou da caminhada serão premiados e vão subir ao pódio! 

Todos os "Artistas de Circo" têm de levar o dorsal do evento para entrarem neste passatempo. 

O prémio: 

 Oferta da inscrição para a próxima edição da EDP Corrida do Parque à Noite 

 Saco de ginásio 

 Toalha microfibra 

 Casaco desportivo 

 
NOTA: A organização ira colocar ao dispor dos participantes da Corrida do Parque à Noite um guarda-roupa.  

Junto ao local da chegada poderão ser depositados pelos participantes os seus sacos devidamente identificados pelos próprios e recolhidos mais tarde no mesmo local.  
Os sacos deverão estar identificados com o número do dorsal do participante. Não se guardam objetos avulso (ex: casaco, capacete, telemóvel, etc.) 

A organização não assume qualquer responsabilidade pela eventual perda de bens. 

 
 

LEVANTAMENTO DE DORSAIS: 

Queimódromo (Parque da Cidade do Porto) 

Dia 30 de Setembro das 14H00 às 19H00 

Dia 1 de Outubro das 10H00 às 20H00 

Não serão entregues kits em nenhum outro momento para além dos designados anteriormente. 
 

 


