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ADFA recebeu 43 mil euros, valor das inscrições de cerca de oito mil atletas

Corrida Montepio – Uma iniciativa solidária

A

ADFA recebeu, sensibilizada, o valor
das inscrições da 5.ª Corrida Montepio “Corremos Uns Pelos Outros”, 43
mil euros, e apresentou na pessoa do
presidente da Associação Mutualista
Montepio, Tomás Correia, a sua “profunda gratidão
e estima”, sendo esse reconhecimento extensivo a
Carlos Beato, o administrador daquela instituição
e a toda a equipa envolvida na iniciativa.
O dia 22 de outubro juntou cerca de oito mil atletas
na Corrida Montepio, movimentando alegremente
toda a Baixa lisboeta, do Rossio a Santa Apolónia,
numa atividade desportiva transversal a todas as
faixas etárias.
Dando início às provas, teve lugar a Corrida Pelicas,
para os mais jovens, com a participação de elevado
número de crianças, que se divertiram também no
espaço disponibilizado para brincadeiras saudáveis em pleno Terreiro do Paço/Praça do Comércio.
Depois foi a vez dos atletas que participaram na
Corrida Montepio. Em três momentos de partida,
os milhares que correram os 10 Km de percurso encheram as artérias principais da Baixa com as cores
garridas das camisolas que a organização lhes proporcionou. Antes da corrida, os milhares presentes
cumpriram um minuto de silêncio em solidariedade com as vítimas dos incêndios que fustigaram
Portugal.
Houve ainda muitos participantes na Caminhada
de 5 Km, para a qual também avançaram os associados da ADFA, nomeadamente o presidente da
Direção Nacional, José Arruda, que com a amiga
da ADFA, Ana Lúcia Pais, seguiu acompanhando
o presidente da Associação Mutualista Montepio,
Tomás Correia, entre muitos outros atletas.
Para a ADFA, “a Solidariedade é um bem valioso
que importa fortalecer na Sociedade Portuguesa”.
A Associação realçou a Corrida Montepio “Corremos Uns Pelos Outros” como “exemplo marcante
da intervenção solidária da Associação Mutualista
Montepio”, desta vez em prol do Projecto Quinta
das Camélias – Residências Assistidas para Deficientes Militares, que está a ser desenvolvido
numa parceria da ADFA com a Câmara Municipal
de Lisboa e com o Ministério da Defesa Nacional.
O presidente José Arruda, depois das provas e da
atribuição dos prémios aos atletas vencedores, levantou bem alto o cheque gigante com a quantia
que foi entregue à ADFA, realçando que “esta iniciativa evidencia um pleno exercício de Cidadania,
no esteio dos valores de Responsabilidade Social
que norteiam a Associação Mutualista Montepio,
assentes nos pilares da Liberdade e da Solidariedade”.
Entre as individualidades que se associaram à festa, esteve presente Isabel Madeira, representante
da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional/
Ministério da Defesa Nacional.
A ADFA e o ELO saúdam esta iniciativa solidária
da Associação Mutualista Montepio e expressam o
seu voto de êxito nas edições vindouras da Corrida
Montepio.

Bem hajam!
A Associação Mutualista Montepio e os participantes na 5ª Edição da Corrida Montepio “Corremos uns pelos
os outros” confiaram 43 mil euros à ADFA, numa iniciativa solidária que merece o nosso reconhecimento.

