COMUNICADO
ADIAMENTO PARA 2021 DA 6ª CORRIDA CIDADE DE ALVERCA
O coronavírus continua teimosamente a afetar a nossa vida e está a ter graves impactos em muitas
regiões. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma situação de pandemia a nível mundial em
março passado e vem publicando alertas para a eminência de segundas vagas. O alastramento do
coronavírus é diário, continuando a não se conseguir prever qual será a sua extensão nos próximos
tempos. Em termos nacionais, foi recentemente decidido “voltar atrás” a partir de 15 de setembro, data
em que será decretado o Estado de Contingência em todo o país, condicionando a circulação e
ajuntamentos de cidadãos.
Perante estas decisões, a organização da 6ª Corrida Cidade de Alverca, em sintonia com a Junta de
Freguesia de Alverca do Ribatejo, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a Força Aérea Portuguesa,
vê-se obrigada a adiar pela segunda vez a realização do evento inicialmente previsto para 24 de maio de
2020 e, entretanto, adiado para 18 de outubro de 2020.
Face a esta decisão comunicamos a todos os potenciais participantes (já inscritos ou com intenção de se
inscreverem) que a 6ª Corrida Cidade de Alverca foi de novo adiada para o dia 23 de maio de 2021,
data definida após análise conjunta. Todas as inscrições já efetuadas passam automaticamente para a
nova data.
O adiamento da prova é determinado por um caso de força maior (o risco de propagação do COVID-19) e
resulta de uma decisão das entidades públicas com competência para o efeito, à qual a organização é
totalmente alheia.
Voltamos a referir que estamos certos de que, com otimismo e com a compreensão dos participantes,
das entidades públicas envolvidas e dos patrocinadores e parceiros, possamos realizar o evento na nova
data anunciada, festejando uma grande vitória contra esta pandemia e que esta decisão seja somente um
adiamento da festa que anualmente leva à pista de aviação mais antiga de Portugal centenas de
caminhantes e corredores.
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