
PEACE RUN- PORTUGAL

Assunto: Visita da Peace Run ao Arquipélago da Madeira de 23 a 26 de maio de20L7

Ex. Senhor(a)

A Peace Run é um evento humanitário de cariz mundial que procura promover a amizade e a

compreensão internacionais que hoje percorre todos os continentes, passando por mais de

L40 naçöes ao redor do globo. Um grupo internacional de voluntários transporta uma tocha

e em cada país, visita escolas e outras entidades levando a corrida a todas as comunidades

locais. Não pretende angariar dinheiro ou destacar qualquer causa, é apenas uma passagem

de testemunho global, que transcende barreiras políticas, culturais e económicas.

Conta com o apoio de inúmeras individualidades a nível internacional. Nomeadamente suas

Santidades Papa Francisco e Dalai Lama e o Campeão Olímpico Carl Lewis, bem como a nível

nacional: A Embaixadora da UNESCO Ana Martinho e os atletas Olímpicos Dulce Félix, Rosa

Mota, Nuno Delgado e Francis Obikwelu, entre outros.

Este ano a Peace Run comemora 30 anos de existência e inúmeras são as formas de

homenagear este evento nos diferentes continentes. No nosso país a fim de celebrar este

aniversário a Tocha, com a mensagem de paz e unicidade, vai estar junto de crianças no

Arquipélago da Madeira, Arquipélago dos Açores e região continental.

Ao visitar uma escola a mensagem da Peace Run é transmitida a todos os alunos e toda a

comunidade educativa tem também a possibilidade de receber a Tocha que tem percorrido

todo o continente europeu, juntando a esta, os seus desejos pela harmonia mundial.

O evento na escola, tem a duração de 40 min e é composto por:

Uma apresentação feita por um dos atletas que acompanha a Tocha, sobre a importância da

paz e amizade entre os povos 5 min;

Por um pequeno jogo, promotor da aceitação das diferentes nacionalidades e culturas a

realizar pela equipa internacional com as crianças L0 min;

Pela apresentação de trabalhos alusivos ao tema, que os alunos e professores queiram

realizar (exposição de desenhos/escultura/pintura, declamação de poemas, dança,

cançöes....) 10 min;

Passagem da Tocha pelas crianças e uma corrida simbólica no recinto escolar L5min

(Dependente do número de participantes e em local amplo dentro do recinto escolar),

Em anexo, segue informaçäo mais detalhada e sugestöes para as escolas. Aconselhamos

ainda a visita ao site oficial onde poderão encontrar mais inspiração e visionar a dimensão

deste projeto a nível nacional e internacional.

Para qualquer esclarecimento poderão ainda utilizar o seguinte contacto direto 9I7677351.

Subscrevo-me com o maior respeito e consideração.

Florbela Caniceiro

(Coordenadora Nacional da Peace Runl

Peace Run Portugal. www.peacerun.ors, , Rua João de Ruão Ne 7, 2s andar Sala 1,3000-229 Coimbra

Tt9L7 677 351, 961 345 942 email: portugal@peacerun.org
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