




1ª CORRIDA 
CIDADE DE ALVERCA

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DA ASSOCIAÇÃO PORTUGAL TALENTUS

A Associação Portugal Talentus, pretende desenvolver um programa inovador em Portugal 

de deteção e acompanhamento de jovens talentos nas áreas da Ciência, Artes e Desporto, as-

sim como acompanhar pessoas com deficiência que se revelem nas 3 áreas citadas.

Para assinalar a sua constituição e desencadear a sua primeira ação de âmbito social e 

filantrópico, a Portugal Talentus irá organizar em 06 JUN 15  a 1ª  CORRIDA CIDADE DE ALVER-

CA – Berço da Aviação, sendo nossa pretensão delinear um percurso que envolva a cidade e as 

pistas de aviação da Força Aérea.

O facto de o presidente da nossa Associação ser Coronel da Força Aérea e a imagem de 

marca da cidade promovida pelo executivo da Junta de Freguesia de Alverca se relacionar com 

a aeronáutica e a cidade assumir o “berço da aviação”, levou-nos a projetar não uma simples 

corrida, mas um evento relacionado com a atividade aeronáutica e a FAP.

Em simultâneo, a direção da Escola Secundária Gago Coutinho associou-se desde a primei-

ra hora a este projeto, tendo a Portugal Talentus ajudado a promover uma ação de sensibiliza-

ção e recrutamento durante o mês de Maio na Gago Coutinho, levada a cabo pelo Centro de 

Recrutamento da Força Aérea. A mesma adesão surgiu por parte do Clube de Aeromodelismo 

de Alverca e da respetiva Federação que irão promover uma exibição de acrobacia aérea en-

quanto as provas decorrem.

Temos a noção de que a Corrida Cidade de Alverca não é somente mais um evento des-

portivo de massas, mas uma ação de grande impacto cultural e social. Mais de 90% dos cerca 

de 30.000 habitantes da cidade não imaginam sequer o que é o Depósito Geral de Material 

da Força Aérea e a sua pista de aviação. Todos os que aderirem ao nosso repto e participarem 

na prova terão aqui a oportunidade de viver durante largos minutos uma experiência única: 

caminhar ou correr na pista de aviação mais antiga de Portugal. 

Sejam bem vindos e desfrutem de uma tarde de sã convivialidade e lazer!

António de Carvalho Nobre
Presidente da Portugal Talentus
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Augusto Baganha
Presidente do IPDJ, I.P.

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO IPDJ, I.P.

Quero, na qualidade de Presidente do Instituto Português de Desporto e Juventude 

(IPDJ, I.P.), felicitar a Associação Portugal Talentus pela sua fundação e pela promoção 

da primeira actividade desportiva, que é a “1ª CORRIDA CIDADE DE ALVERCA – Berço da 

Aviação, a ter lugar no dia 6 de junho, estabelecendo a ligação entre a cidade e as pistas de 

aviação do DGMFA e a plataforma da OGMA.

A Associação Portugal Talentus, a sua Missão e Visão e que este evento procura tradu-

zir, por um lado a promoção e o desenvolvimento de acções de âmbito social e filantrópico 

no âmbito do Desporto para Todos e, simultaneamente, o desporto de Elite, com o percur-

so dos Talentos, das Esperanças até ao topo do Alto Rendimento. 

Tratando-se este ano de 2015, o primeiro ano em se celebrará em todos os estados 

membros da União Europeia a “Semana Europeia do Desporto”, está será mais uma iniciati-

va que contribuirá para a afirmação de Portugal, ao nível da promoção da Actividade Física 

e do Desporto, junto dos parceiros europeus, a nível nacional, regional e local.

Neste sentido, queria aproveitar para expressar os meus parabéns à Associação Portu-

gal Talentus pela iniciativa, fazendo votos para que este evento desporto, que conta com o 

apoio da sociedade civil e militar, se constitua como mais uma oportunidade para a promo-

ção e desenvolvimento do desporto em Portugal e, particularmente, no Município de Vile 

Franca de Xira e União das Freguesias Alverca do Ribatejo e Sobralinho.

1ª CORRIDA 
CIDADE DE ALVERCA



REGULAMENTO
(extracto)

I - ÂMBITO
A Associação Portugal Talentus, com o apoio do Insti-
tuto Português do Desporto e Juventude, da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, Junta de Freguesia 
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e Força Aérea 
Portuguesa, contando também com o apoio e orga-
nização técnica da XISTARCA, promove a realização 
da  1ª  CORRIDA CIDADE DE ALVERCA (Berço da 
Aviação), no dia 6 de Junho de 2015.  No contexto do 
evento realizar-se-ão também a Corrida Futuros Ta-
lentos da Aviação (para jovens entre os 15 e 18 anos)  
e a Caminhada nas Pistas de Alverca.

II –CONCEITO E DISTÂNCIA
A 1ª  CORRIDA CIDADE DE ALVERCA (Berço da Avia-
ção)  é um evento desportivo, com partida e meta 
em frente à vedação do Pólo de Alverca do Museu do 
Ar, desenrolando-se nas ruas de Alverca do Ribatejo 
e no interior do DGMFA com  a distância de 10 Km.  
As duas outras provas utilizarão os 5 últimos quiló-
metros do percurso da prova principal, com partida 
já no interior do DGMFA e meta no mesmo local da 
Corrida de 10 Km.

III - DESTINATÁRIOS
a) A 1ª CORRIDA CIDADE DE ALVERCA (Berço da 
Aviação) destina-se a atletas federados ou não, sem 
distinção de sexo ou nacionalidade, depois de devi-
damente inscritos, tendo nascido em 1996 ou ante-
riores.
b) A  Corrida Futuros Talentos da Aviação destina-
-se a jovens entre os 15 e 18 anos à data da prova, 
enquanto a  Caminhada nas Pistas de Alverca é para 
todas as idades.
c) Os participantes devem reunir condições de saúde 
necessárias à prática desportiva, os quais assumem 
com a inscrição que se sentem física e psicologica-
mente preparados para participar no evento.

IV - PARTIDA E PERCURSO
As partidas das 3 provas têm o seguinte horário: 
 17.00 - Corrida Futuros Talentos da Aviação - 5 Km 
 17.05 - Caminhada nas Pistas de Alverca- 5 Km
 18.00 - CORRIDA  CIDADE  DE ALVERCA  - 10 Km
Percurso da Corrida de 10 Km: 
Partida ao longo da linha de CF na estrada militar 
que ladeia o DGMFA até à ponte que liga à cidade de 
Alverca em direção à rotunda do Jumbo onde vira 
á direita ao longo da rua Engº Vilar Queiroz até ao 
topo da Escola Secundária Gago Coutinho, virando 
aí á direita pelo acesso que divide a Escola do Cen-

tro de Formação em direção á rotunda da Rua dos 
Heróis da Aviação. Contornando a rotunda entra-se 
na rua D. Pedro V perfazendo-a até ao final ao lado 
da linha CF, retornando à ponte sobre o caminho de 
ferro e regresso à reta de partida. Fará a entrada no 
DGMFA no portão sul da base perfazendo aí 3.400m.  
Os restantes 6.600 m serão feitos na área de aquar-
telamento do DGMFA, pista de Aviação,  retornando 
à porta de Armas do DGMFA, estando a Meta insta-
lada no acesso que separa as OGMA do DGMFA junto 
à vedação do MUSEU do AR.
Percurso da Corrida de 5 Km (destinada a jovens dos 
15 aos 18 anos); Percurso da Caminhada nas Pistas 
de Alverca:
Partida no interior do DGMFA ao Km 5 da corrida de 
10 Km, com percurso idêntico aos últimos 5 Km da 
corrida maior.

V - ABASTECIMENTO
A Organização providenciará abastecimento de água 
aos  5 Km e abastecimento com água e fruta após 
a meta.

XIII - SEGURO
A organização assegura aos inscritos um seguro 
de acidentes pessoais, conforme previsto no DL 
10/2009, de 12 de Janeiro, actualizado em função 
das taxas de variação média anual (declaração de 
seguradora que se junta em anexo). A organização 
não se responsabiliza por situações que não estejam 
abrangidas por este seguro. Todos os participantes 
devem ser portadores do Bilhete de Identidade ou 
Cartão de Cidadão.

XV - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Ao procederem à sua inscrição, todos os participan-
tes declararam que reúnem as condições de saúde e 
bem estar físico e psicológico que permitem a sua 
participação de livre e espontânea vontade, isentan-
do a Organização da 1ª CORRIDA CIDADE DE ALVER-
CA (Berço da Aviação) de qualquer responsabilidade 
resultante da sua participação antes, durante e de-
pois da mesma.

XVI–PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO
São atribuídos os seguintes prémios, em função da 
classificação obtida:
a)Taças aos 3 (três) primeiros classificados na Geral 
Masculina e Geral Feminina da prova de 10 e de 5 Km.
b) Taças ou Troféus aos 3 (três) primeiros classifica-
dos de cada escalão da prova de 10 Km.
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CIDADE DE ALVERCA

Afonso Costa
Presidente da Junta

de Freguesia de Alverca 
e Sobralinho

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA JUNTA
DE FREGUESIA DE ALVERCA E SOBRALINHO

A Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho aceitou o desafio da Asso-

ciação Portugal Talentus e com outros parceiros oficiais apoiou a realização da 1ª Corrida 

Cidade de Alverca.

Desde sempre ligada à aeronáutica, a nossa cidade não pode nem deve negar o seu 

passado nem a importância que a mesma teve no seu desenvolvimento e crescimento. 

Foi assim, com bastante agrado que acolhemos esta ideia, duma corrida em que a avia-

ção perpassa toda a organização, desde o nome das provas, até ao percurso.

A corrida engloba três etapas destinadas a públicos de faixas etárias bastante alargadas:

• A Corrida Futuros Talentos da Aviação;

• Caminhada nas Pistas de Alverca;

• 1ª  Corrida Cidade de Alverca.

Os participantes têm assim oportunidade de conhecer ou revisitar a pista de aviação 

mais antiga do país, uma vez que a maior parte, decorre na área do aquartelamento do 

DGMFA.

Esperamos que esta corrida contribua para enaltecer e levar mais longe o nome da 

cidade de Alverca, terra de história e memória e que futuramente a mesma se imponha no 

calendário desportivo nacional.

Para a Associação Portugal Talentus, o agradecimento muito especial em nome da Cida-

de de Alverca, e as nossas felicitações pela coragem de abraçar este projecto numa época 

em que os patrocínios comerciais são escassos.

Para todos os participantes, que se quiseram juntar a esta iniciativa, esperamos que a 

mesma responda a todas as expectativas.

Alverca, cidade com história e memória, onde a cultura e o desporto têm sempre lugar, 

agradece!
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Sérgio Amorim
Diretor da Escola Secundária 

de Gago Coutinho

MENSAGEM DO DIRETOR
DA ESCOLA SECUNDÁRIA GAGO COUTINHO

Enquanto diretor da Escola Secundária de Gago Coutinho venho congratular-me com a 

iniciativa da Associação Portugal Talentus pela organização, no dia 6 de junho, da Corrida 

Cidade de Alverca que tem como objetivo promover e divulgar a prática do atletismo, ao 

mesmo tempo que propicia a visita a vários espaços da zona de Alverca como a Força Aérea 

e a OGMA, ainda desconhecidos por uma grande parte da população.

Este é o tipo de iniciativas a que temos todo o gosto em nos associarmos, uma vez que 

propicia o envolvimento da população do Concelho de Vila Franca de Xira e correspon-

de ao que, para nós Escola, se apresenta como fundamental e que consiste na abertura e 

no estreitamento da colaboração da Escola com a comunidade educativa, permitindo uma 

aproximação e conhecimento da Escola aos diversos agentes educativos.

Para a nossa Escola é, também, uma oportunidade de podermos proporcionar aos nos-

sos alunos do curso profissional de Apoio à Gestão Desportiva, a possibilidade de vivenciar 

e testar algumas das aprendizagens que foram adquirindo ao longo do curso, representan-

do assim uma mais-valia na sua formação.

Estamos convencidos que esta organização será um sucesso, ajudando a motivar a As-

sociação Portugal Talentus para continuar a sua aposta na formação, potenciando a desco-

berta de novos talentos na área do atletismo.





Carla Cristina Paquete Sacramen-

to nasceu  em 10 de Dezembro de 

1971 e bem cedo revelou todo o seu 

talento para a prática do atletismo, 

nomeadamente no setor de meio-

-fundo. Representou o Sporting CP, o 

SL Benfica e o Maratona CP e enver-

gou o equipamento da seleção na-

cional nos principais palcos competitivos mun-

diais, tendo sido campeã da Europa e campeã 

do Mundo em 1500 m em pista e tendo partici-

pado em 4 Jogos Olímpicos e 6 Campeonatos 

do Mundo consecutivos. Para além do quadro 

de medalhas e recordes que aqui publicamos, 

Carla Sacramento registou excelentes desem-

penhos nos Jogos Olímpicos de Atlanta 96 

(6ª) e Sydney 2000 (10ª), tendo sido semifi-

nalista em Barcelona 92 e Atenas 2004. Em 

termos de Campeonatos do Mundo 

foi 4ª no Mundial Junior Plovdiv 90, 

4ª no Mundial Edmonton 91, 4ª no 

Mundial Indoor Lisboa 2000, 5ª no 

Mundial Sevilla 99. Foi ainda 7ª clas-

sificada nos Campeonatos do Mundo 

de Corta-Mato Vilamoura 2000 e Os-

tende 2001. Uma carreira recheada 

de grande valor atlético, altíssimo rendimento 

desportivo, fair play, simplicidade e abnega-

ção. Uma referência para os mais novos e um 

exemplo a seguir.

Atualmente vive em Madrid e é diplomada 

pelo Magistério de Educación Física da Univer-

sidade Autonómica de Madrid, dando aulas de 

educação física no Colégio Peñalvento, sendo 

também treinadora de atletismo do Clube 

Peñalvento.

1ª CORRIDA 
CIDADE DE ALVERCA

CARLA SACRAMENTO
Embaixadora da PORTUGAL TALENTUS

MEDALHAS

RECORDS E MARCAS

AR LIVRE PISTA COBERTA

OURO PRATA BRONZE

Campeonato Mundo Atenas´97 
(1.500 m) 

Campeonato da Europa Budapeste 
´98 (1.500 m)

Campeonato da Europa París 
Indoor´94 (800 m)

Campeonato da Europa Indoor 
Estocolmo´96 (1.500 m)

Campeonato do Mundo Indoor 
Barcelona ´95 (1.500 m)

Campeonato do Mundo Goteborg 
´95 (1.500m)

Campeonato Iberoamericano 
Lisboa’98 (1.500 m)

Campeonato da Europa Indoor 
Viena´02 (3.000 m)

Campeonato Iberoamericano 
Manaus´90 (1.500 m)

Universiada  Sicilia´97 (1.500 m) Taça do Mundo Johannesburgo´98 
(1.500 m)

DISTANCIA MARCA COMPETIÇÃO

800 m 2.00.81 Sevilla ´95

1.000 m 2.35.88 Birmingham ´96 

1.500 m 4.04.11 Lievin ´01

Milha 4.23.00 Lievin ´02

3.000 m 8.36.79 Birmingham ´02    

DISTANCIA MARCA COMPETIÇÃO

800 m 1.58.94 Zurich´97

1.000 m 2.34.85 Bruselas´95

1.500 m 3.57.71 Mónaco´98

Milla 4.23.41 Lausanne´98

3.000 m 8.30.22 Mónaco´99





A HISTÓRIA DA AVIAÇÃO 
EM PORTUGAL

1ª CORRIDA 
CIDADE DE ALVERCA

A história da aviação em Portugal teve um 

grande impacto e importância para o desenvolvi-

mento da aviação mundial. A primeira referência 

na historia da aviação sucedeu no dia 20 de Ju-

nho de 1540, onde o sapateiro João Torto saltou 

da torre da cede de Viseu com um engenho cons-

truído por si numa tentativa falhada para alcançar 

o céu.

Em 1709, o padre português, Bartolomeu de 

Gusmão apresentou em Lisboa um evento revo-

lucionário ao rei D. João V onde fez um pequeno 

balão de ar quente elevar-se no ar. Bartolomeu 

de Gusmão foi então o inventor do aeróstato, 

tendo aberto assim as portas à aerostação e à 

aviação.

O primeiro aeronauta português foi Abreu de 

Oliveira que no dia 17 de Maio de 1884 se elevou 

num balão a gás na tapada da Ajuda acaban-

do por cair no rio Tejo perto do Cais do Sodré. 

Apesar de ter sido um voo curto e mal acabado 

confere a Abreu de Oliveira ter sido o primeiro 

português a realizar uma ascensão em aeróstato.

O primeiro “voo” digno desse nome realizado 

em Portugal teve lugar no dia 27 de Abril de 1911, 

onde um piloto francês pilotou o seu avião a 50 

metros de altura, perto da Torre de Belém.

O primeiro voo, realizado por um piloto portu-

guês, acontece a 1 de Setembro de 1912 no Mou-

chão da Póvoa de St. Iria, efectuado por Alberto 

Sanches de Castro, pilotando um avião “Voisin 

Antoinette”.

Na primeira guerra mundial, Portugal enviou 

alguns pilotos para a França e para as Colónias. 

O piloto Óscar Monteiro Torres é integrado na fa-

mosa “esquadrilha das cegonhas”, onde acabou 

por falecer no dia 9 de Novembro de 1917, tendo 

sido o primeiro piloto português abatido num 

episódio de luta aérea. Em 1922, Sacadura Cabral 

e Gago Coutinho realizam aquele que viria ser o 

mais importante feito da Aviação Portuguesa: a 

Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul. A via-

gem foi uma aventura plena de peripécias. Ape-

sar do primeiro avião utilizado, um Fairey III-D, o 

“Lusitânia”, não ser o da chegada, um outro Fai-

rey, baptizado de “Santa Cruz”, a viagem foi um 

tremendo êxito, nomeadamente pela precisão da 

navegação aérea demonstrada. Gago Coutinho 

utiliza um sextante de marinha a que tinha sido 

adaptado um horizonte artificial de sua concep-

ção, e que representou um passo inovador senão 

mesmo revolucionário para a época.

Em 1924 Sarmento de Beires realiza, junta-

mente com Brito Pais e Manuel Gouveia, o Raide 

Aéreo a Macau, a bordo de um bi-plano 16 Bn2, 

baptizado o “Pátria” e, posteriormente, após des-

truição do primeiro avião na Índia, voando um 

DH9, o “Pátria II”.

Três anos depois, em 1927, o mesmo Sarmen-

to de Beires, a bordo do hidroavião Dornier Wal, 

o “Argos”, na companhia de Jorge Castilho e Ma-

nuel Gouveia cumpre com sucesso a Travessia 

Nocturna do Atlântico Sul. Esta travessia efectua-

da de noite, com ajudas de navegação rudimen-

tares, é talvez um dos mais extraordinários feitos 

da Aviação em Portugal.

Levando nas suas asas a mesma Cruz de Cris-

to que os navegadores das caravelas e naus qui-

nhentistas desenharam nas suas velas, imbuídos 

do espírito de voar mais longe e por espaços nun-

ca antes voados, os pilotos Portugueses foram 

verdadeiros pioneiros, profissionalmente muito 

capazes e acima de tudo corajosos e bravos.





No Verão de 2014 colocámos em marcha 

um projeto antigo, que pretende valorizar 

e apoiar quem tem talento. No âmbito do 

desporto o que se vê, desde longa data, é 

um sistema desportivo a apoiar quem já 

chegou a níveis de desempenho altíssimos. 

E quem revela enorme talento mas ainda 

está a meio do percurso? 

Para esses jovens pouca ajuda há. Os 

clubes farão o que podem e está ao seu 

alcance, mas têm recursos limitados e uma 

vocação virada para a democratização 

da prática. As federações podiam fazer 

algo mais do que fazem, mas não fazem. 

Porque também têm recursos limitados e 

consideram que os atletas em idades mais 

tenras (15 a 23, por exemplo) têm de fazer 

o percurso à sua conta ou por conta dos 

clubes. E os grandes talentos vão ficando 

pelo caminho. Muitos deles nem chegaram 

verdadeiramente a afirmar o seu talento.

A PORTUGAL TALENTUS surge para 

tentar minimizar este problema. Numa 1ª 

fase de forma contida, sem querer dar o 

passo mais comprido que a perna, mas ten-

do a intenção de se afirmar como ONGD e 

ter um papel importante no apoio e valori-

zação destes jovens, em vários domínios e 

no desporto em várias modalidades.

Queremos trabalhar em conjunto com 

clubes e federações e ter um papel com-

plementar na preparação dos jovens ta-

lentos que aderirem a este projeto. Para 

já, enquanto se trabalha na preparação do 

lastro financeiro que permita alavancar os 

programas a desenvolver, decidimos criar 

um clube de triatlo (atualmente 2º classi-

ficado no Campeonato Nacional de Clubes 

de Triatlo) e organizar a 1ª Corrida Cidade 

de Alverca. 

Estes dois projetos servirão, de ime-

diato, para apresentar de forma mais vi-

sível e concreta a nossa associação e dar 

o “pontapé de saída” aos seus propósitos, 

pelo facto de permitirem algum apoio su-

plementar aos dois triatletas que dão côr 

e movimento ao cartaz da prova, talentos 

da seleção nacional de triatlo integrados no 

Centro de Alto Rendimento do Jamor e re-

sidem ambos em Alverca do Ribatejo.

APRESENTAÇÃO

1ª CORRIDA 
CIDADE DE ALVERCA



INTRODUÇÃO
Com a criação da Associação Portugal 

Talentus procuramos dar resposta ao ta-

lento não revelado por falta de captação 

e acompanhamento e, pelo próprio des-

conhecimento que famílias e comunidades 

possuem sobre as reais competências e ca-

pacidades dos seus membros. Tentaremos 

dar resposta a debilidades e insuficiências 

de âmbito estrutural sentidas em meios 

economicamente desfavorecidos e em re-

giões do interior do país de um modo parti-

cular, bem como em todo o território nacio-

nal, de um modo geral. Daremos especial 

atenção ao acompanhamento de pessoas 

com deficiência ou incapacidade perma-

nente que revelem talento nas áreas do 

programa, promovendo a inclusão e a in-

tegração social e a valorizando a interação 

com a generalidade dos alunos e atletas. 

A Portugal Talentus constituiu-se como 

pessoa coletiva de direito privado, uma as-

sociação sem fins lucrativos, pretendendo 

vir a ser registada no MNE, como Organi-

zação Não Governamental para o Desen-

volvimento (ONGD).

CONCEITO 
A ideia incidirá numa escolha de ta-

lentos, tendo como principal elemento de 

referência a adesão dos municípios. Serão 

acompanhados alunos e atletas dos muni-

cípios que desejem estabelecer uma par-

ceria com a Portugal Talentus.

A 1ª fase do nosso projeto desenvolver-

-se-á entre 2016 e 2018, contando-se iniciar 

o trabalho com cerca de 10 a 15 talentos da 

área do desporto (a que se juntam outros 

15 a 20 da área da ciência), distribuídos da 

seguinte forma aproximada: Atletismo – 

4/6; Triatlo – 7/8; Outra(s) Modalidade(s) – 

2/4; Pessoas com Deficiência – 4/5.

PROGRAMA DE DETEÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DE TALENTOS

“Muitos pensam que ter talento é sorte; a ninguém ocorre 
que a sorte possa ser uma questão de talento”

Jacinto Benavente y Martinez

A situação económica difícil que alastra pela Europa e pelo Mundo em geral, mas 

particularmente sentida em Portugal e em alguns países em desenvolvimento, desa-

fia-nos para a constituição de uma associação de apoio a jovens talentos nas áreas da 

Ciência, Ambiente, Artes e Desporto, muito em especial tendo em conta as assimetrias 

de âmbito territorial, económico e social, bem características do nosso país.



1ª CORRIDA 
CIDADE DE ALVERCA

OBJETIVOS
A Portugal Talentus pretende:
Identificar talentos nas áreas de Ciência, 

Ambiente Artes e Desporto; 

• (Pretende-se descobrir e/ou identificar 

alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico que 

possuam elevado espírito critico, boa ca-

pacidade de observação, bom raciocínio 

lógico/matemático e boa capacidade or-

ganizativa);

• (Pretende-se acompanhar talentos do des-

porto com idades compreendidas entre os 

15 e os 23 anos e que se tenham destacado 

nas suas modalidades, tendo já representa-

do as respetivas seleções nacionais ou obti-

do classificações de pódio nos campeonatos 

nacionais dos seus escalões etários);

• (Pretende-se também dar um contributo 

para a promoção da inclusão e integração 

social de pessoas com deficiência, que re-

velem talento nas áreas abrangidas pelo 

programa).

Promover actividades de desenvolvimento 

de capacidades;

• (Deseja-se estimular e proporcionar aos 

jovens talentos a participação em proje-

tos nacionais, internacionais, concursos e 

desafios que possam elevar e desenvolver 

o gosto pela ciência e promover as suas 

aptidões naturais);

• (Deseja-se estimular e proporcionar aos 

jovens talentos a participação em compe-

tições internacionais, “training camps” na-

cionais e/ou internacionais, bem como um 

regular acompanhamento pelo gabinete 

de psicologia desportiva da nossa asso-

ciação, tentando potenciar ao máximo as 

suas capacidades e aptidões naturais);

CONCLUSÃO
O Programa de Deteção e Acompanha-

mento de Talentos, sendo a principal ativi-

dade desenvolvida pela Portugal Talentus, 

é um projeto inovador em Portugal, cujos 

mentores são profissionais experimentados 

nas diversas áreas de atividade abrangidas, 

como são os casos da Dra. Dina Guimarães, 

responsável pela área de Ciência e Am-

biente do presente projeto, licenciada em 

Química Científica, investigadora do INETI, 

cordenadora pedagógica do Projeto Ciên-

cia Viva e co-autora do Livro do Professor 

de Estudo do Meio e respetivos manuais 

escolares, da Santillana. A coordenação-

-geral do programa e da área do Desporto 

estará a cargo do Coronel da Força Aérea 

Portuguesa António de Carvalho Nobre, ex.

Vice–Presidente da Federação Portuguesa 

de Atletismo que chefiou a equipa nacio-

nal presente nos Jogos Olímpicos Sydney 

2000 e que integrou a equipa do Comité 

Olímpico de Portugal que, entre 2009 e 

2012, executou a gestão do Projeto Londres 

2012, tendo, entre outras obras da área da 

gestão, publicado o livro “Atletismo Portu-

guês. Gestão da crise de valores”.

A Portugal Talentus irá desenvolver a 

sua atividade concentrando-se em exclusi-

vo no talento dos intervenientes, procuran-

do, sempre que possível, intervir em zonas 

onde haja uma maior tendência para a ex-

clusão social.
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SECRETÁRIO Rodrigo José Serrano Nobre

DIREÇÃO
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VICE-PRESIDENTE  Dina Teresa Rodrigues Formigo Guimarães
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CONSELHO FISCAL
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PRESIDENTE Manuel José Marques da Silva
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Compre a sua bicicleta 
até 24 meses sem juros - Parceria 

ALVERBIKES - Rua da Juventude 3, loja 4 - 2615-120 Alverca
Contactos: Telef. 21 958 48 97 Telem. 93 695 01 96

PATOLOGIAS DO APARELHO LOCOMOTOR
osteoartrite - periartrites  - lombalgia / dor ciática

lesão muscular - escoliose

ARAM,
Academia de Reabilitaçao Motora  

Rua Maria da Conceiçao, Loja 6, Sobralinho 2615-749
96  291 19 71 / 21 957 43 84

www. aram.url.ph



ALEXANDRE NOBRE (POR)
•  Campeão Nacional de Duatlo e 

Triatlo (Juv + Cad + Jun)
•  5º no Campeonato da Europa 

Junior de Duatlo
• 5º no Campeonato da Europa Junior de Triatlo
• 23º no Campeonato do Mundo Junior de Triatlo
•  4º na Taça da Europa de Dnepropetrovsk (UKR) 

(2014)
•  5º na 1ª etapa do Camp. Nacion Clubes  

França-D2 (2014)
•  273º do Ranking Mundial de Triatlo  

- Élites  - (JAN 15)    

PEDRO GASPAR (POR)
•  Campeão Nacional de Triatlo 

Junior
•  4º no Campeonato  

da Europa Youth
•  12º no Campeonato do Mundo  

de Duatlo Sub 23 (2014)
• 10º na Taça da Europa de Kiev (UKR) (2014)
•  438º do Ranking Mundial de Triatlo  

- Élites  - (JAN 15) 

ANTONIO BENITO (ESP)
•  Campeão Nacional de Duatlo  

e Triatlo Junior - Espanha
•  10º no Campeonato  

do Mundo de Duatlo Junior
• 7º no Campeonato da Europa de Triatlo Junior
• 16º no Campeonato do Mundo de Triatlo Junior

•  1º na 3ª etapa do Camp. Nacion Clubes França-
-D2 (2014)

•  352º do Ranking Mundial de Triatlo - Élites  - 
(JAN 15)

 ARNAUT CHIVOT  (FRA)
•  Campeão do Mundo de Triatlo 

- Age Groups 20-24
•  Vice-Campeão Nacional de 

Duatlo - França
•  16º na Taça da Europa de Constanta (ROM) 

(2014)
•  2º na 3ª etapa do Camp. Nacion Clubes França-

-D2 (2014)
•  489º do Ranking Mundial de Triatlo - Élites  - 

(JAN 15)

JORIK VAN EGDOM (NED)
•  Campeão Nacional Junior de 

Duatlo e Triatlo - Holanda
•  Campeão da Europa e do Mun-

do de Duatlo Junior e Sub-23
• 6º no Campeonato da Europa de Triatlo Junior
• 8º no Campeonato do Mundo de Triatlo Junior
• 1º na Taça da Europa de Brno (CZE) (2014)
• 4º na Taça da Europa de Bratislava (SLO) (2014)
•  185º do Ranking Mundial de Triatlo - Élites - 

(JAN 15)                                                                     

TRIATLO TEAM





PORTUGAL TALENTUS  OCUPA 
A 2ª POSIÇÃO AO FIM DA 3ª ETAPA 

DO CAMPEONATO NACIONAL 
DE CLUBES DE TRIATLO

A nossa equipa de tria-

tlo está classificada em 2º 

lugar, ao fim das primeiras 

3 etapas do Nacional de 

Clubes de Triatlo.

O campeonato teve iní-

cio em 01 MAR 15, no Tria-

tlo de Vila Real de Santo 

António onde nos batemos 

taco a taco com o SL Benfi-

ca, clube que acabaria por 

vencer com apenas 20 segundos de vanta-

gem para o nosso “team”. Excelentes presta-

ções de Jorik Van Egdom (2º), António Benito 

(3º) e Alexandre Nobre (6º) e Pedro Gaspar 

(16º), numa competição vencida individual-

mente pelo triatleta olímpico do Benfica, João 

Silva. Nesta primeira etapa o Benfica venceu, 

com a Portugal Talentus em 2º e os Águias de 

Alpiarça em 3º.

No fim de semana de 25 e 26 de Abril 

disputaram-se as 2ª e 3ª etapas no Triatlo do 

Sabugal. No primeiro dia realizou-se a prova 

individual em distância olímpica prova ganha 

por Pedro Lajinha Palma (Galitos), em que 

Antonio Benito foi 3º, Jorik Van Egdom 4º e 

Pedro Gaspar 21º, num esforço notável apesar 

de estar “tocado”. Alexandre Nobre ainda em 

recuperação de uma fratura de fadiga alinhou 

para fazer os segmentos de natação e ciclis-

mo tentando ajudar a equipa, não terminan-

do a prova. Por equipas a 

vitória coube ao Águias de 

Alpiarça, 2º lugar para a 

Portugal Talentus e 3º para 

o Olímpico de Oeiras.

No segundo dia luta 

renhida numa etapa dis-

putada por estafetas, com 

o 1º percurso a ser liderado 

pelo nosso atleta António 

Benito com 11 segundos 

de vantagem sobre Wesley Matos (BRA) do 

Águias. No 2º percurso foi a vez de Vasco Pes-

soa do Águias passar o testemunho a Duarte 

Marques 15 segundos antes de Pedro Gaspar 

fazer o mesmo a Jorik Van Egdom. E no per-

curso final o ex.olímpico Duarte Marques fez 

valer a sua experiência sobre o nosso recente 

Campeão da Europa de Duatlo Van Egdom, 

vencendo com 44 seg, de vantagem. Com os 

atletas portugueses com grandes dificuldades 

físicas, a principal “fatura do esforço” foi paga 

pelos nossos amigos estrangeiros, que mais 

uma vez demonstraram todo o seu potencial. 

Após a 3ª etapa do Campeonato Nacional 

de Clubes a PORTUGAL TALENTUS cimentou 

a 2ª posição com a obtenção de 3 segundos 

lugares nas 3 etapas disputadas, ficando em 

aberto a disputa do título para a 4ª e última 

etapa, que se realizará na Figueira da Foz em 

03 OUT 15.





Urbanização Malvarosa
Av. Mague número 2B, R/C, Loja 1 e 2, 2615-043 Alverca

Tel. 219 577 38

www.pastelariamalvarosa.com
www.facebook.com/malvarosapastelaria

Pastelaria
Confeitaria

Padaria
Salão de Chá

Fabrico Próprio









O panorama das corridas populares, em 

Portugal tem conhecido nos últimos tempos 

um crescimento desordenado, tanto no que 

diz respeito ao número de praticantes como - 

muito particularmente - no aumento da oferta 

de oportunidades para participação em cor-

ridas, que começaram a aparecer um pouco 

por todo o lado, com particular relevo para os 

“Trails”.

Hoje em dia, não há freguesia ou aldeia 

que já não tenha a sua corridinha, muitas de-

las sem cumprirem os requisitos mínimos, se-

jam de natureza legal, sejam de segurança ou 

mesmo de ordem técnica, acabando por re-

fletir uma fase de crescimento mais ou menos 

descontrolado, em que a oferta está a superar 

a procura, o que acaba por se refletir já num 

Uma das razões principais para este aumento 

da oferta tem muito a ver com a expectativa 

ilusória de que organizar uma corrida consti-

tui um bom “negócio”, com margens de lu-

cro significativas. Porém, a realidade é bem 

diferente, já que, se forem cumpridos todos 

os requisitos de ordem legal, as receitas das 

inscrições dificilmente cobrem os encargos e 

a publicidade é cada vez mais escassa.

Organizar uma corrida cumprindo a legis-

lação vigente implica uma serie de encargos, 

que começam logo no licenciamento, com o 

pagamento de taxas à estrutura federativa 

(associações regionais), contratação do se-

guro e taxas municipais, que podem englobar 

desde o licenciamento da ocupação da via 

pública até às taxas de publicidade, passando 

pela licença de ruído e outras. A seguir, vem 

todo o processo de divulgação e sistema de 

inscrições. Depois, seguem-se todos os proce-

dimentos da organização propriamente dita, 

que engloba os aspetos técnicos, tais como 

dorsais, chips, cronometragem e também 

toda a logística com pórticos, grades, palcos, 

tendas, sanitários, etc. Além disto, ainda há 

que contar com o policiamento, as ambulân-

cias, os abastecimentos e os prémios de parti-

cipação, tradicionalmente t-shirts, medalhas e 

outros brindes, mais os prémios de classifica-

ção, seja troféus ou outros.

Pelo que se pode perceber, cumprir todas 

estas exigências torna a organização uma coi-

sa complexa e dispendiosa. O incumprimento 

de todas estas normas, o que se verifica em 

muitos casos, acaba por aumentar o risco de 

segurança dos atletas, crescendo a probabi-

lidade de surgirem acidentes ou outros per-

calços.

Atento a essa realidade, o governo acabou 

de publicar o decreto-lei nº 45/2015, de 9 de 

Abril, que, entre outras coisas, vem disciplinar 

e moralizar este sector, estabelecendo regras 

mais rigorosas em relação ao licenciamento 

das provas e, acima de tudo, impor um regi-

me contraordenacional, a ser fiscalizado pela 

ASAE, com multas para os prevaricadores que 

podem ir dos 3000 aos 30000 euros.

AS CORRIDAS EM PORTUGAL
CRESCIMENTO OU INCHAÇO?

por António Campos
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Único curso que permite o 
acesso à Cédula Profissional (TEF, ex-PROCAFD).

Acesso ao 
Ensino Superior

Técnico Especialista em Exercício Físico (nível V)

1250H (850 horas de formação e 400 de Estágio)

Brevemente em Lisboa e Porto 
e noutras delegações do CEFAD.

Calçada da Tapada, 67A, 1349-012 LISBOA
Tel.: 213 623 419 / 912 531 690 / 968 556 185 

www.cefad.pt
cefad-lisboa@sapo.pt

Matrículas 
Abertas

Caros participantes,



Único curso que permite o 
acesso à Cédula Profissional (TEF, ex-PROCAFD).

Acesso ao 
Ensino Superior

Técnico Especialista em Exercício Físico (nível V)

1250H (850 horas de formação e 400 de Estágio)

Brevemente em Lisboa e Porto 
e noutras delegações do CEFAD.

Calçada da Tapada, 67A, 1349-012 LISBOA
Tel.: 213 623 419 / 912 531 690 / 968 556 185 

www.cefad.pt
cefad-lisboa@sapo.pt

Matrículas 
Abertas




