5km a correr ou a caminhar entre as luzes e o som:

NEON RUN VAI NOVAMENTE
ILUMINAR E ANIMAR MANGUALDE
SÁBADO, 25 DE MAIO, PELAS 21H00

É já no dia 25 de maio, sábado, que a corrida/caminhada dançante mais louca de Portugal, com tinta, luz,
música e muita animação, chega novamente a Mangualde. A iniciativa, promovida pela Neon Portugal,
conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e tem início marcado para as 21h00. O ponto de
partida é o Largo da Feira, junto à Praia de Mangualde.
São 5km a correr ou a caminhar entre as luzes e o som. Uma nova forma de fazer desporto, uma nova
abordagem ao conceito de entretenimento animada por DJ’s. Todos os interessados devem fazer a sua
inscrição em www.neonrun.pt ou nos pontos de venda: Piscinas Municipais de Mangualde, Ginasium e
Generation Fit Center. As participações podem ser individuais, em equipa ou em família. Aos participantes
será oferecido um kit composto por Tshirt NEON, Pintura NEON e STICK NEON para todos brilharem.
No final de tanta animação, e desporto à mistura, terá lugar uma Festa Final com DJ’s e muita animação.
A Neon Run promete mesmo iluminar e animar novamente Mangualde.

TRÂNSITO CONDICIONADO
Entre as 18h00 e as 00h00 do dia 25 de maio, as seguintes vias serão cortadas ao trânsito:
• Av. Sr. do Castelo
• Rua José dos Santos Polónio
• Rua Cidade de São Francisco
• Largo do Rossio e Largo Dr. Couto
• Rua 1º de Maio
• Rua Valentim da Silva
• Rua Papa João Paulo II
(colocar imagem do mapa)

O Município de Mangualde pede desculpa pelo incómodo eventualmente causado, e agradece, desde já, a
compreensão de todos.
Mangualde, 9 de maio de 2019.
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