
Corrida Clube Millennium BCP, 8 de Outubro, Lisboa 

 

Por um desejo 

 

Dia 8 de Outubro, o Clube Millennium BCP, associação dos trabalhadores 

de um dos maiores bancos portugueses, vai promover a realização de uma 

corrida solidária em Portugal, CORRIDA CLUBE MILLENNIUM BCP, com o 

objectivo de fortalecer a parceria com a Fundação Realizar um Desejo 

 

O Parque das Nações, em Lisboa, vai engalanar-se no dia 8 de Outubro para mais um 

momento de grande solidariedade, com a realização da CORRIDA CLUBE MILLENNIUM 

BCP.  

Esta corrida, que cimenta a parceria entre o Clube Millennium BCP e a Fundação 

Realizar Um Desejo, destina-se a toda a família, com ofertas variadas em termos de 

distância, desde 1 km, para os mais jovens, passando pelos 5 km, em caminhada, até à 

prova mais competitiva de 10 km, aproximadamente. 

As inscrições, com vários períodos de aceitação, estão limitadas a 1500 participantes, 

pelo que os interessados deverão proceder a essa formalidade o mais rápido possível 

(o primeiro prazo, com preço mais baixo, vai até 24 de Setembro).  

Parte da receita das inscrições será doada à Fundação Realizar Um Desejo, que já conta 

com várias ajudas do Clube Millennium BCP em ocasiões anteriores, permitindo a 

realização de sonhos a crianças e jovens com doenças graves, progressivas, 

degenerativas ou malignas. 

Esta corrida, com forte aposta no corredor de pelotão, terá a presença de alguns 

nomes bem conhecidos da nossa sociedade, que também eles se associarão a esta 

onda de realização de desejos. 

Mais informações poderão ser recolhidas no site oficial da prova 

(http://werun.pt/eventos/corrida-clube-millennium-bcp/), local onde também pode 

ser feitas as inscrições. 

 

Clube Millennium BCP - Em Maio de 2002, as histórias de diversos Grupos Desportivos 

começaram a cruzar-se, convergindo para a formação do Clube BCP, que depois 

passou a designar-se CLUBE MILLENNIUM BCP. Este clube com 38.566 sócios (13.260 

são sócios efectivos), tem a missão de: 

http://werun.pt/eventos/corrida-clube-millennium-bcp/


 Revitalizar as suas actividades, dando-lhe a dimensão que um Clube com este 

nome merece; 

 Criar, promover e desenvolver - com elevado dinamismo - as acções de carácter 

cultural, desportivo, recreativo e social que os Estatutos preconizam; 

 Agregar no Clube Millennium BCP todos os colaboradores no activo e 

reformados, e propor-lhes a sua participação nas iniciativas que 
desenvolvemos de uma forma pró-activa, com ideias e sugestões. 

 

Fundação Realizar Um Sonho – Sendo filial da Make-A-Wish® Internacional, a 

Fundação é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que tem como missão a 

realização de desejos de crianças e jovens, entre os 3 e os 18 anos, com doenças 

graves, progressivas, degenerativas ou malignas, para lhes levar um momento de 

alegria e esperança. 

Em Portugal, os embaixadores desta iniciativa são figuras bem conhecidas da nossa 

sociedade, como Paula Lobo Antunes, Pedro Lima, Cláudia Vieira, Dani, David Carreira, 

Maria C. Gomes, Catarina Miranda e Mia Rose, entre outros, tendo a Fundação, desde 

2007, realizado 830 desejos, contando com 510 voluntários distribuídos por todo o 

território nacional. Uma nota: 110 desejos aguardam para serem realizados. 

 

WeRun – A responsabilidade de organização técnica desta iniciativa, está a cabo da 

WeRun, uma equipa multidisciplinar, com experiência em diferentes tipos de eventos, 

particularmente na área de atletismo, com destaque especial na organização que 

ainda decorre da Shark Race, circuito de provas noturnas em praias portuguesas.  

Visite o seu site institucional: www.werun.pt. 

 

 

AMF Comunicação  

Comunicação e assessoria em eventos desportivos 

Tlm: 919475698 

https://about.me/antoniomanuelfernandes 
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