Ecobarcaventura
Ref.ª2.0.4/2017

Apoio/Patrocínio
Exmo.(a) Senhor(a)
A EcoBarcAventura – Associação, foi criada em 22 de março de 2017, por
escritura pública na Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca e tem
como fim a prática de atividades desportivas e recreativas, designadamente a prática
de Trail, passeios pedestres e de BTT, visando a formação de indivíduos saudáveis
e a promoção turística da região.
Tem como objetivos, numa fase inicial, a realização de pelo menos dois
eventos, designadamente a “II edição do Trail Terras da Nóbrega”, evento que no
seu primeiro ano superou as expectativas, atraindo cerca de 350 atletas, sendo que
aproximadamente metade destes eram provenientes de ouras zonas do País, bem
como alguns atletas internacionais, que viram aquando da sua passagem por Portugal
em férias, a oportunidade de participar neste evento, acompanhados das respetivas
famílias.
Certa, também, será a organização da primeira corrida de “São Silvestre de
2017”, que irá percorrer nos seus 10Km as ruas e áreas envolventes da nossa vila
Ponte da Barca.
A EcoBarcAventura - Associação, visa além da atração de Capital Humano para
este concelho, e o que este representa, a criação de atividades dinâmicas, de
periodicidade semanal, como por exemplo uma corrida/caminhada a realizar duas
vezes por semana, de participação livre e gratuita a todos os Barquenses, tal como já
vem sucedendo com êxito desde o início do presente Ano; um evento mensal de
carater mais exigente, para aqueles que se queiram iniciar ou desenvolver em
modalidades gradualmente mais competitivas, a praticar privilegiadamente num
Concelho que tem no “Belo e Único” Parque Nacional Peneda Gerês e reserva
mundial da Biosfera, um cartão-de-visita sem paralelo em território Nacional.
Com este projeto verificar-se-ão benefícios e visibilidade alcançada, para o
Concelho e toda a rede de patrocinadores que o apoiarem, seja nos meios de
comunicação locais, rádio e jornais ou pela quantidade de participantes, provenientes
de todo País, que levarão também o testemunho da sua participação, vertendo a sua
satisfação, por exemplo, nas redes sociais, como verificado na primeira edição do
evento, realizado em Julho de 2016, o “I Trail Terras da Nóbrega”.

Porque somos uma Associação, neste género, pioneira em Ponte da Barca, que
acreditamos, num futuro próximo, estar ao nível do que de bom e melhor já se faz
noutras partes do País, respondendo ao que achamos ser uma necessidade no nosso
Concelho, solicitamos a vossa colaboração no impulsionamento deste projeto com o
inestimável apoio/patrocínio que nos ajude a crescer.
Desde já gratos pela atenção dispensada e certos de que poderemos contar com a
vossa disponibilidade, colocamo-nos à disposição de vossa excelência para o que
achar oportuno, aguardando, desde já, uma resposta a este nosso pedido.
Atenciosamente,
____________________________________________
Miguel Ângelo Barbosa Fernandes Rêgo

Ecobarcaventura-Associação
ecobarcaventura@gmail.com ou Tlm. 92 637 3262

