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4ª CORRIDA CIDADE DE ALVERCA

Após o grande êxito das tês primeiras 
edições, com 902, 1.312 e 1.506 inscritos 
entre 2015 e 2017, respetivamente, a Corri-
da Cidade de Alverca tornou-se o evento de 
massas mais significativo da  cidade, sem 
contudo abandonar a sua matriz: correr ou 
caminhar na pista de aviação mais antiga 
de Portugal.

A partida, voltará a realizar-se na Aveni-
da da Mague - Urbanização Malvarosa, onde 
se situa a sede da Portugal Talentus, entida-
de organizadora do evento, delineando o 
percurso da corrida até ao centro de Alver-
ca, passeio ribeirinho, área militar, pistas de 
aviação, com a parte final percorrendo o 
interior da OGMA, com a  meta instalada no 
seu parque de estacionamento. 

Temos pois, um percurso variado, com 
duas pequenas subidas e descidas de 70 
metros cada, tornando-se mesmomais 
rápido que o percurso das anteriores edições, 
bastante atrativo e que esperamos seja do 
agrado de todos os participantes. A Corrida 
Cidade de Alverca não é somente mais um 
evento desportivo de massas, mas uma ação 
de grande impacto cultural e social. Uma vez 
por ano a população de Alverca e arredores 
terá a possibilidade de visitar uma área de 
segurança restrita, onde em 01 de Setembro 
de 1912 foi realizado o primeiro voo num avião 
pilotado por um piloto português. 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.

Em simultâneo, na manhã de 20 de 
Maio de 2018 haverá festa rija em Alverca 
e, nomeadamente, na área que circunda a 
partida e meta da Corrida. Cinco minutos 
antes da partida sairá a caravana motard 
que anunciará a passagem da corrida uns 
minutos mais tarde. No final, todas as motos 
estacionarão no parque junto à meta. Nesse 
mesmo local ocorrerão exposições diversas, 
exibições de dança e espetáculos musicais. 

Antes da entrega de prémios, teremos 
dois momentos solenes, de apresentação 
da nossa equipa bi-campeão nacional de 
clubes de triatlo e com a homenagem aos 
recordistas mundiais de atletismo Fernan-
do Mamede e Inês Henriques, padrinho 
e madrinha da nossa Corrida em 2018. 
Irão dar os tiros de partida e participar na 
animação da prova.

Em 2018 a Corrida Cidade de Alverca 
será um dos momentos altos das come-
morações do Centenário da OGMA e do 
complexo militar. 

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

António de Carvalho Nobre
Presidente da Portugal Talentus

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE 
DA ASSOCIAÇÃO 

PORTUGAL TALENTUS



DIRETOR DE PROVA António de Carvalho Nobre

COORDENAÇÃO GERAL DO DISPOSITIVO João Paulo Maia

LIGAÇÃO AUTARQUIAS       Arlindo Miguel

IMPRENSA          Catarina Nobre 

DESIGN / CONCEPÇÃO GRÁFICA    Pedro Leitão / Lino Silva

IMAGEM / DIVULGAÇÃO   Alexandre Nobre / David Luis /Filipe Azevedo

GESTÃO INFORMÁTICA/ INSCRIÇÕES   Rita Rocha / Sara Barata / Nuno Moreira

INSCRIÇÕES–DORSAIS  Graça Nobre / Maria Garrinhas / Dina Guimarães

FOTOGRAFIA - FILMAGEM – VIDEO   Joaquim Ramalho / Esmeralda Ramalho 

LOCUÇÃO       Artur Madeira

APOIO AO SOM/CARRO RELÓGIO  Rita Rocha

ENTREGA DE PRÉMIOS/PROTOCOLO Catarina Nobre / Noélia Moreira / Catarina Moreira

APOIO - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA - FUNIL António José Moreira / Tiago Afonso 

CONTROLO DE PARTIDA/META  António José Moreira / António Correia

SEGURANÇA E CONTROLO DO PERCURSO Rita Graça / João Marques / José Carlosr

COORDENAÇÃO DA CAMINHADA  Rui Matias

ABASTECIMENTOS  João Guimarães / Frederico Umbelina

ANIMAÇÃO/PACERS Paulo Lopes / Rita Merenda / Nuno Moreira

COORDENAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS  Beatriz Patachão

COORDENAÇÃO DA CARAVANA MOTARD Ivo Vilaça

APOIO SANITÁRIO  Paulo Monteiro e Bombeiros Voluntários de Alverca
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Augusto Fontes Baganha
Presidente do Conselho Diretivo
Instituto Português do Desporto 

e Juventude, I.P.

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE 
DO CONSELHO 

DIRETIVO DO IPDJ, I.P.

É com grande satisfação que vemos a cidade de Alverca proporcionar mais uma 
edição desta excelente iniciativa que visa promover hábitos de vida activos e saudáveis 
com a “4ª Edição da Corrida da Cidade de Alverca” no próximo dia 20 de maio. 

Na sociedade actual todos reconhecemos o papel do Desporto como facilitador 
do desenvolvimento social e económico, assumindo-se como agente determinante da 
promoção da tolerância e o respeito entre as pessoas e as comunidades. 

O Desporto é uma área de atividade transversal a todas as idades e pessoas, permi-
tindo uma aproximação entre todos. É um sentimento de alegria verificar que pessoas 
e instituições locais, com apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude, criam 
sinergias e continuam a proporcionar a todos sem excepção, experiências únicas no 
desenvolvimento pessoal e social, no âmbito do Desporto para Todos. 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para felicitar a Associação Portugal 
Talentus, pela organização do evento pelo 4º ano consecutivo, assim como à Junta 
de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, à Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira, à Força Aérea Portuguesa e à Xistarca desejando muito sucesso para todos. 
Muitos parabéns por esta iniciativa que promove o desporto e a sua prática regular ao 
longo do ciclo de vida das pessoas.



REGULAMENTO
(extracto)

I - ÂMBITO
A Associação Portugal Talentus, com o 
apoio do Instituto Português do Desporto 
e Juventude, da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira, Junta de Freguesia de Alver-
ca do Ribatejo e Sobralinho, OGMA e Força 
Aérea Portuguesa, contando também com 
o apoio e organização técnica da XISTAR-
CA, promove a realização da  4ª CORRIDA 
CIDADE DE ALVERCA / OGMA / 100 Anos 
de evolução, no dia 20 de Maio de 2018.  No 
contexto do evento realizar-se-á também a 
Caminhada nas Pistas de Alverca.

II – CONCEITO E DISTÂNCIA
A 4ª CORRIDA CIDADE DE ALVERCA / 
OGMA / 100 Anos de evolução é um evento 
desportivo, com partida e meta na Urbani-
zação Malvarosa, desenrolando-se nas ruas 
de Alverca do Ribatejo e no interior do DG-
MFA, passeio ribeirinho, com a distância de 
10 Km.  A Caminhada tem partida e chega-
da no mesmo local, dirigindo-se ao viaduto 
sobre a linha CF, passando também pelas 
pistas e passeio ribeirinho com uma distân-
cia de 6,5 Km. 

III - DESTINATÁRIOS
a) A 4ª CORRIDA CIDADE DE ALVERCA / 
OGMA / 100 Anos de evolução destina-se 
a atletas federados ou não, sem distinção 
de sexo ou nacionalidade, depois de devi-
damente inscritos, a partir dos 18 anos.
b) 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 psicologicamente prepara-
dos para participar no evento.

IV - HORÁRIO
As partidas das 2 provas têm o seguinte 
horário: 
09.30 - CORRIDA  CIDADE  DE ALVERCA  
- 10 Km 
10.10 - Caminhada nas Pistas de Alverca- 
6,5 Km

V - ABASTECIMENTO
A Organização providenciará abastecimen-
to de água aos  3,5 e 7,5 Km (4 Km da Cami-
nhada) 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. 
Todos os participantes devem ser portado-
res do Bilhete de Identidade ou Cartão de 
Cidadão.

XIV - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Ao procederem à sua inscrição, todos os 
participantes declararam que reúnem as 
condições de saúde e bem estar físico e psi-
cológico que permitem a sua participação 
de livre e espontânea vontade, isentando 
a Organização da 4ª CORRIDA CIDADE DE 
ALVERCA / OGMA / 100 Anos de evolução 
de qualquer responsabilidade resultante da 
sua participação antes, durante e depois da 
mesma.

XV - 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 
Corrida de 10 Km.
b) Taças ou Troféus aos 3 (três) primeiros 
classificados de cada escalão da Corrida de 
10 Km.
c) Medalha Aeronáutica a todos os que ter-
minem ambas as provas.
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General Manuel Teixeira Rolo
Chefe do Estado-Maior 

da Força Aérea

MENSAGEM 
DO CHEFE 

DO ESTADO-MAIOR 
DA FORÇA AÉREA

A Força Aérea Portuguesa tem a honra e o privilégio de poder associar-se, mais uma vez, 
à iniciativa da Portugal Talentus - a 4.ª Corrida da Cidade de Alverca – Berço da Aviação – a 
qual irá, certamente, constituir-se, uma vez mais, como um evento de grande sucesso.

A prova será composta por uma Corrida e uma Caminhada, que envolvem um percur-
so pela Cidade de Alverca, Pista da Aviação do Depósito Geral de Material da Força Aérea 
(DGMFA) e instalações da OGMA S.A., prevendo-se que tenham uma participação acrescida 
de atletas, uma vez que as mesmas estão inseridas nas Comemorações do Centenário da 
Aeronáutica em Alverca.

Com a criação do Parque Material Aeronáutico (PMA), em 1918, Alverca constituiu-se 
como o berço da Aviação Militar e num dos locais mais importantes da Aeronáutica Militar.

Foi nesta cidade verde, que foram estando sedeados importantes órgãos da Aeronáutica, 
como é o caso do já referido PMA, que mais tarde daria lugar às Oficinas Gerais de Material 
Aeronáutico, e o Depósito de Material Aeronáutico, percursor do atual DGMFA e que hoje é 
considerada como a Unidade mais antiga do Complexo Militar de Alverca e a mais antiga da 
Força Aérea Portuguesa.

Foram igualmente as instalações militares de Alverca que vários órgãos do meio civil 
português, como é o caso do Aero Clube de Portugal ou da Mocidade Portuguesa, escolhe-
ram para as suas atividades aéreas.

Foi também do Campo de Alverca que descolaram alguns dos aviões pilotados pelos 
insignes Pioneiros da nossa Aviação e onde aterrou o Junkers G24 “Sevilla”, que inaugurou a 
Primeira Linha Aérea Portugal-Espanha.

Foi ainda do Rio Tejo, em frente ao Complexo Militar de Alverca, que descolou o hidroa-
vião “Argos”, que nos encheu de glória ao efetuar com sucesso a Primeira Travessia Aérea 
Noturna do Atlântico Sul.

Neste contexto, e no âmbito das Comemorações desta efeméride, faço votos de que a 4.ª 
Corrida da Cidade de Alverca se constitua como um êxito. 

Bem-Hajam.





4ª CORRIDA CIDADE DE ALVERCA

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Franca de Xira

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA FRANCA DE XIRA

Na quarta edição da Corrida “Cidade de Alverca”, vemos com particular satisfação que 
este é um evento desportivo que continua a crescer, inclusivamente alargando o seu percurso 
para outras zonas da cidade. 

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está sempre disponível para apoiar a organi-
zação de iniciativas que promovam a atividade física e desportiva no Concelho, e a Corrida 
“Cidade de Alverca” é disso mesmo um excelente exemplo.

Esta prova tem ainda a particularidade de evocar a ligação histórica de Alverca à aero-
náutica, dando aos atletas a possibilidade de correr ou caminhar na pista que faz de Alverca 
o berço da aviação em Portugal.

Estão assim reunidas as condições para, uma vez mais, esta Corrida se constituir como 
uma festa para o Desporto, para o convívio entre participantes e para a promoção de hábitos 
de vida mais saudáveis. 

Desejamos os maiores sucessos para os organizadores desta 4.ª Corrida “Cidade de Alver-
ca”. A todos os atletas e acompanhantes, sejam muito bem vindos a Alverca e ao Concelho 
de Vila Franca de Xira.
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Carlos Manuel Gonçalves
Presidente da Junta

de Freguesia de Alverca 
e Sobralinho

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE 

DA JUNTA DE FREGUESIA 
DE ALVERCA DO RIBATEJO

E SOBRALINHO

A União de Freguesias de Alverca e Sobralinho, berço da aviação em Portugal e de 
gerações de empreendedores, com uma impar riqueza cultural, patrimonial, natural e histó-
rica, inserida entre a serra e o rio, é um local que sabe receber.

Esta freguesia que se quer verde, é um exemplo de resiliência de inúmeras iniciativas 
e sucessos colecionados ao longo dos tempos e com os quais se vai edificando a nossa 
memória coletiva, a história da freguesia.

Esta 4ª edição da Corrida da Cidade de Alverca é a prova de que este evento tem tido 
a aceitação e a participação por parte de todos, quer da freguesia, quer do concelho e até 
mesmo a nível nacional.

A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Alverca e Sobralinho congratula-se 
que a Corrida este ano se integre nas Comemorações do Centenário das OGMA e do Depó-
sito de Material da Força Aérea de Alverca.

Este é também um convite único, uma experiência única, a de correr na pista de aviação 
mais antiga de Portugal.

Alverca, cidade com história, cidadania com futuro!



www.ogma.pt

Celebrar um século de grandes voos, assentes em serviços
de excelência e inovação, é não só um compromisso de união,
como um reflexo do crescimento e evolução OGMA. 

Um legado fruto do trabalho em equipa de colaboradores, parceiros, 
fornecedores e stakeholders, tornando a OGMA numa empresa
de referência junto da comunidade local, em Portugal e no mundo,  
inspirada pelo passado e de olhos postos no futuro.

Juntos voamos mais alto.

A celebrar
100 anos
de evolução
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Marco Tulio Pellegrini
Presidente e CEO da OGMA – 

Indústria Aeronáutica  
de Portugal, S.A.

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE OGMA

É com satisfação que a OGMA se associa à Corrida Cidade de Alverca. O ano 2018 é especial 

para a empresa, por isso, integramos este grande evento no programa de comemorações do 

Centenário da OGMA, que estamos a desenvolver ao longo deste ano com diferentes iniciativas 

internas e externas.

Alverca está intimamente ligada ao desenvolvimento da indústria aeronáutica e da aviação 

em Portugal. Foi a partir daqui, em 1918, que os pioneiros da aviação concretizaram os seus 

sonhos de elevar bem alto o nome de Portugal no mundo aeronáutico. Foi esta ambição que 

permitiu à OGMA evoluir ao longo de décadas, ganhar conhecimento, experiência e capacidade 

para ser hoje uma referência não só em Portugal como no mercado internacional. 

Este trajeto não teria sido possível sem as Pessoas. Apenas com a sua competência, perse-

verança e dedicação, com grande parte delas a serem naturais da zona de Alverca e Vila Franca 

de Xira, a OGMA conseguiu chegar até esta marca de 100 anos. Importa continuar, ser ambicio-

so e competitivo para que a OGMA se perpetue por, pelo menos, mais 100 anos.

“Corpo são em mente sã” é uma máxima essencial para que possamos viver o dia-a-dia de 

forma equilibrada. Nada melhor do que a prática de exercício físico, e do atletismo em parti-

cular, para chegar a este objetivo. É, por isso, que convido a todos a participarem na Corrida 

Cidade de Alverca – Centenário OGMA. Eu e mais colegas da OGMA vamos fazer esta prova e 

celebrar, a correr, o Centenário da empresa. 

Votos de uma boa corrida a todos!



4ª CORRIDA
CIDADE DE ALVERCA

A Associação Portugal Talentus com o apoio da Junta de Freguesia de Alverca do 
Ribatejo e Sobralinho, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, IPDJ, OGMA e Força 

Aérea Portuguesa, contando ainda com o apoio e organização técnica da XISTARCA e 
dos Bombeiros de Alverca, leva a efeito no próximo dia 20 de Maio de 2018 (domingo), a 
4ª Corrida Cidade de Alverca / OGMA / 100 Anos de evolução com o seguinte programa:

> 09h15 <
Aquecimento/ Animação para a Caminhada 

> 09h20 <
Desfile Motard na frente da Corrida

 
> 09h30 <

4ª Corrida Cidade de Alverca (10 Km)       

> 09h50 <
Aquecimento / Animação para a Caminhada 

> 10h10 <
4ª Caminhada nas Pistas de Alverca (6.5 Km) 

> 10h12 <
Exposição de Motos junto à Meta        

> 10h15 <
Espectáculo musical por bandinha de música popular        

> 10h20 <
Espectáculo de dança e exibições gímnicas

> 10h30 <
Apresentação da equipa bi-campeã nacional de triatlo – PORTUGAL TALENTUS 

> 10h45 <
Homenagem aos recordistas do Mundo FERNANDO MAMEDE e INÊS HENRIQUES         

> 11h00 <
Cerimónia de Entrega de Prémios e Sorteios         

> 11h30 <
Encerramento do Evento          



4ª CORRIDA CIDADE DE ALVERCA

RESULTADOS DA 3ª EDIÇÃO
21 MAIO 2017

 GERAL MASCULINA GERAL FEMININA

1º Pedro Gaspar – Portugal Talentus 34.10 1ª Alexandre Sousa – GFD Running  39.55

2º Marco Cardoso - Individual  34.19 2ª Celina Rodrigues – UA Povoense  41.47

3º Hugo Rodrigues  - UA Povoense  34.27 3ª Mafalda Martinho – Correr Lisboa  44.01

 V40 MASCULINOS V40 FEMININOS

1º Paulo Albino – UA Povoense  35.29 1ª Ângela Mauricio – Individual  45.49

2º Nelson Pereira – Garehotelrunning  38.34 2ª Isabel Bonifácio – Monteiro Runners  49.25

3º Gonçalo Zarco – Scalabis Night Runners  39.44 3ª Alexandra Rodrigues – Zipalho  55.19

 V45 MASCULINOS V45 FEMININOS

1º Carlos Viegas – SR Camarnal  38.30 1ª Beatriz Fernandes – Clinica Sta. Madalena  45.09

2º João Pedro - Individual  38.53 2ª Célia Henriques - APOGMA  47.12

3º Carlos Martins - Individual 39.32 3ª Helena Quental – RunRus  55.48

V50 MASCULINOS V50 FEMININOS

1º Alexandre Monteiro – UA Povoense   37.04 1ª Luísa Monteiro – UA Povoense  48.07

2º Paulo Arrenega – UA Povoense  38.06 2ª Zulmira Belo – UA Povoense  49.34

3º Paulo Costa – RB Running   38.25 3ª Anabela Amorim – UA Povoense  1h 00.03

V55 MASCULINOS V55 FEMININOS

1º João Afonso – UA Povoense   41.14 1ª Fátima Fernandes – Alverca Urban Runners .1h 07.15

2º Carlos Baptista – SC Casaínhos  41.58 2ª Adília Barbosa – Individual  1h 08.09

3º Licínio Fidalgo – Camara Lisboa Clube   43.12 3ª Cristina Maia – Run for Lunch  1h 21.17

 V60 MASCULINOS V60 FEMININOS

1º Manuel B Costa – CCD Metro Lisboa  40.02 1ª Fernanda Nunes – UA Povoense  50.41

2º Francisco Muleta - Individual  43.42 2ª Elisabeth Loureiro – SC Casaínhos  54.50

3º José Neto – Team Neto   44.32 3ª Deolinda Urbano – UA Povoense  1h 02.25



A 3ª CORRIDA CIDADE 
DE ALVERCA EM IMAGENS
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1º  Alverca Urban Runners 84
2º Garehotelrunning 37 
3º Clínica de Santa Madalena 36
4º Dorothy Runners 31
5º UA Povoense 26
6º EIA – Metrocal 25
7º Monteiro Runners 20
8º ARANAV 19
9º Exterminadoras de Gordurinhas 19
10º Runners da Ft Ribeirinha Póvoa 19
 11º  ADC Tagarro 17
12º CCD Crédito Agrícola Mútuo 17
13º Malvinhas 15
14º PORTUGAL TALENTUS 14   
15º #morangossemaçúcar 14 
16º  Correr Lisboa 14
17º Pé na Estrada 13
18º  Paralelos do Ritmo 13
19º Moto Clube de Alhandra 13
20º Cad A Correr 12
21º Gameiro e Filhos 10
22º União Juventude Alverca 10
23º Moto Clube Alverca 10
24º APOGMA 10
25º Joaninha 10
26º Herbalife 10 
27º CCDTMETROLX 10 
28º Cercipovoa 10

3ª CORRIDA CIDADE DE ALVERCA
TROFÉU EQUIPA + NUMEROSA



Inês Henriques nasceu em Santarém a 1 
de Maio de 1980, é uma marchadora portu-
guesa, campeã mundial e recordista do 
mundo dos 50 Km Marcha. 

Treina no Clube de Natação de Rio Maior 
e é treinada desde tenra idade pelo melhor 
treinador português de marcha atlética, 
Jorge Miguel. Partici-
pou no Campeonato da 
Europa de Atletismo de 
2002, em  Munique, na 
Alemanha, ficando no 
15º lugar.

No Campeonato do 
Mundo de Atletismo 
de 2005 em Helsínquia 
na  Finlândia  ficou no 
27º lugar e no Campeo-
nato da Europa de Atletismo de 2006, 
em  Gotemburgo, na  Suécia, obteve a 12º 
posição.

No Campeonato do Mundo de Atletismo 
de 2007, em Osaka, no Japão, foi 7ª classifi-
cada, no Campeonato Mundial de Atletismo 
de 2009, em Munique, na Alemanha, classi-
ficou-se na 11ª posição e no Campeonato da 
Europa de Atletismo de 2010, em Barcelo-
na ficou no 9º lugar.

Em 15 de Janeiro de 2017, em Porto de 

Mós, na sua primeira competição de 50 
Km, Inês Henriques estabeleceu um novo 
record do mundo da distância, com 4h 
08.26, precisamente a abrir o ano em que a 
distância passou a fazer parte do programa 
oficial no setor feminino. 

Em 13 de agosto de 2017 ganhou a 
medalha de ouro nos 50 
km marcha dos Mundiais 
de Londres  batendo 
novamente o seu recor-
de do mundo com o 
tempo de 4.05.56, na 
primeira vez que esta 
prova foi disputada no 
Campeonato Mundial de 
Atletismo.

Inês Henriques para-
ticipou nos Jogos Olímpicos de Atenas 
2004, Londres 2012 e Rio 2016. Nestes últi-
mos obteve a sua melhor prestação olímpi-
ca com um 12º lugar.

A atual recordista mundial dos 50 Km 
Marcha foi eleita atleta do ano 2017 pela 
Confederação do Desporto de Portugal, 
tendo recebido também o prémio de Exce-
lência Desportiva do Comité Olímpico de 
Portugal e a Medalha de Ouro do Município 
de Rio Maior.

Inês Henriques
Madrinha da 4ª Corrida Cidade de Alverca
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Nascido em Beja em 11 de Novembro 
de 1951, Fernando Mamede sempre foi um 
apaixonado pelo desporto, e o seu grande 
sonho era ser futebolista profissional. Mas 
foi no atletismo que se distinguiu como o 
melhor “pistard” do mundo da sua época.

Nas provas de Pista foi três vezes 
Campeão de Portugal nos 1500m e outras 
tantas nos 10000m. No 
Corta Mato foi seis vezes 
Campeão Nacional.

Ajudou o Sporting a 
conquistar 9 Taças dos 
Campeões Europeus de 
Corta-Mato, competição 
que ganhou individualmen-
te 2 vezes, entre muitos 
outros títulos nacionais 
e regionais que o Clube 
venceu com sua sempre 
importante participação, 
fosse no Corta-Mato, na 
Pista ou na Estrada, entre os 
quais se destacam 16 Campeonatos Nacio-
nais de Crosse, 14 Campeonatos Nacionais 
de Atletismo e 16 Estafetas Cascais-Lisboa.

Fez parte de várias equipas do Sporting 
que nessa altura participaram na Taça dos 
Campeões Europeus de Atletismo, compe-
tição onde ganhou 4 vezes os 10.000m, 2 
vezes os 5.000m e 3 vezes os 1.500m.

O momento mais alto da sua carrei-
ra aconteceu em Estocolmo no dia 2 de 
Julho de 1984, quando após um enorme 
despique com  Carlos Lopes,  bateu o 

Recorde Mundial dos 10.000m  fixando-o 
em 27,13,81m, uma marca só seria melho-
rada 5 anos depois, pelo mexicano Arturo 
Bárrios, e que perduraria como Recorde da 
Europa ainda mais 10 anos, até ser batida 
por António Pinto.

Representou Portugal em 15 edições 
dos Campeonatos do Mundo de Corta Mato 

e foi precisamente nesta 
prova que em 1981 conquis-
tou a sua única medalha em 
competições internacio-
nais, ao terminar na 3ª posi-
ção no Mundial de Madrid 
84.

Foi recordista de Portu-
gal de todas as distâncias 
do meio-fundo curto e 
médio (800. 1.500, 3.000, 
5.000 e 10.000m), batendo 
os seus próprios recordes 
sucessivamente, num total 
de 27 vezes.

Participou nos Jogos Olímpicos de 
Munique 72, Montreal 76 e Los Angeles 84 
nas provas de 800, 1.500, 10.000 metros e 
Estafeta 4x400m.

Foi declarado Sócio de Mérito da 
Associação de Atletismo de Lisboa e 
da Federação Portuguesa de Atletismo, 
recebeu as Medalhas de Prata das Cida-
des de Beja e Lisboa e foi condecorado 
com as Medalhas de Mérito Desportivo e 
de Honra ao Mérito Desportivo e com a 
Ordem do Comendador.

Fernando Mamede
Padrinho da 4ª Corrida Cidade de Alverca

O HOMEM DOS RECORDS



TR
A

D
IF

A
N

A 
C

O
N

FE
IT

A
R

IA

B
R

E
V

E
M

E
N

T
E

PA
D

A
R

IA
D

A
A

R
R

IF
A

N
A

.P
T



4ª CORRIDA CIDADE DE ALVERCA

 AS OPINIÕES SOBRE 
A 3ª EDIÇÃO EM 2017

José Pedro Pinto (OP): Quero dar os para-
béns sinceros à organização, foi a minha se-
gunda participação na corrida de Alverca, mas 
não terá sido a última, com certeza. Quanto 
às questões, recomendarei a participação na 
prova, tanto que este ano “arrastei” mais dois 
amigos para virem comigo, para o ano espero 
levar mais! 

Carla Coentro:  Em nome da equipa #moran-
gossemaçucar, que apesar de sermos apenas 
17, fomos muito entusiastas desta participação 
e gostaria de agradecer a organização da pro-
va. Parabéns!  Vamos voltar em 2018, a nossa 
ambição é sermos mais que os 17 deste ano 
da nossa equipa!  

Joao Lima: Estou na minha 12ª época de Atle-
tismo, a chegar às 4 centenas de provas rea-
lizadas, e posso garantir que recomendo esta 
prova a todos os meus amigos pois ela bem 
o merece! Participei nas 3 edições do vosso 
evento e noto uma grande vontade em fazer 
bem, um enorme cuidado com todos os por-
menores e atenção dada aos atletas, com um 
cuidado redobrado na informação e feedback, 
que fazem da vossa corrida uma corrida dife-
rente, com tudo de melhor que esta afirmação 
encerra. 

Pedro Vicente: Em primeiro lugar, agradecer 
a boa organização da prova. Pretendo voltar 
a participar no próximo ano e, à semelhança 
deste ano, vou levar amigos para participarem 
também e com certeza em maior número. 

Paulo Marques: Resido em Alverca e pelo 2º 
ano consecutivo realizei a prova com familia-
res e amigos e recomendo a prova. Muito boa 
organização e cidade necessita destes even-
tos. Quanto ao percurso o facto de se ir para 
sul é positivo. Quanto à terra batida acho que 
a repetir, apenas se deverá salvaguardar que 
terreno esteja melhor compactado ou que se 
molhe ligeiramente antes da prova de modo a 
não levantar tanto pó. 

Dulcinea Rodrigues: A caminhada estava 
muito bem organizada, como sempre, claro 
que recomendo este evento aos meus ami-
gos, aliás, este ano levei um grande grupo, o 
circuito foi mais interessante, através do pas-
seio ribeirinho, só tenho que dar os meus pa-
rabéns aos organizadores, e até para o ano.  
José   Maurílio Gouveia:  Obrigado e parabéns 
a toda a organização... Recomendarei aos 
meus amigos a participar, no próximo ano. O 
percurso foi fantástico .

Luisa Martins e Silva: Boa tarde e obrigada 
pela fantástica organização! Sem dúvida que 
se alguém me perguntasse se valia a pena ir a 
esta prova a minha resposta seria “sim”, quer 
seja pela ótima organização, pelo percurso 
que não foi fácil. Os 3km na pista da força aé-
rea foram bem difíceis por causa do calor. Tal-
vez se fossem mais cedo (a nível de kms) tor-
nasse a coisa mais fácil. E depois do cansaço 
extremo das pistas a terra batida... gostei por 
ser diferente, mas foi ainda mais cansativo. Se 
não fosse difícil não teria piada nenhuma. 
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No Verão de 2014 colocámos em 
marcha um projeto antigo, que preten-
de valorizar e apoiar quem tem talen-
to. No âmbito do desporto o que se vê, 
desde longa data, é um sistema despor-
tivo 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 25, 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 
tendo a intenção de se afirmar como 
ONGD e ter um papel importante no apoio 
e valorização destes jovens, em vários 
domínios e no desporto em várias moda-
lidades.

Queremos trabalhar em conjunto 
com clubes e federações e ter um papel 
complementar na preparação dos jovens 
talentos 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 (vice-campeão 
nacional de clubes em 2015 e bi-campeão 
nacional em 2016 e 2017) e organizar a 
Corrida Cidade de Alverca. 

Estes projetos servirão, de imedia-
to, para apresentar de forma mais visível 
e concreta a nossa associação e dar o 
“pontapé de saída” aos seus propósitos, 
pelo facto de permitirem algum apoio 
suplementar aos jovens talentos do atle-
tismo e triatlo que apoiamos, que inte-
gram as respetivas seleções nacionais.

APRESENTAÇÃO
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PORTUGAL TALENTUS
BI-CAMPEÃO NACIONAL DE TRIATLO EM 2017

A nossa equipa de tria-
tlo, na sequência do 2º lu-
gar obtido em 2015 e do 
título conquistado em 2016, 
sagrou-se bi-campeão na-
cional de clubes em 2017. 
Na última etapa, a disputa 
do título só estava ao al-
cance da Portugal Talentus 
e do Porto Triatlo. A nossa 
equipa acabou por vencer 
com grande autoridade, 
com 30 pontos de avanço. 
Em 2º lugar ficou Porto Triatlo,  tendo o Spor-
ting CP terminado em 6º.

O campeonato teve início em 11 MAR 17, 
no Triatlo de Vila Real de Santo António onde 
nos batemos taco a taco com o Porto Triatlo, 
clube que acabaria por vencer com apenas 10 
segundos de vantagem para o nosso “team”. 
Excelentes prestações de Jérémy Quindos 
(2º), David Luís (5º), Pedro Gaspar (9º) e Ale-
xandre Nobre (10º), numa competição vencida 
individualmente pelo triatleta do Porto, Jesus 
Gomar. Nesta primeira etapa o Porto venceu, 
com a Portugal Talentus em 2º e o Olímpico de 
Oeiras em 3º.

No fim de semana de 02 e 03 de Junho 
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 Gaspar (Portugal Talentus), em que 
Antonio Benito foi 3º, Alexandre Nobre 4º e 
Diogo Silva 8º. Por equipas a vitória coube à 
Portugal Talentus e 2º lugar para o Porto Tria-
tlo.

Na 3ª etapa, disputada por estafetas, luta 
renhida com o Porto, com o 1º percurso a ser 
liderado pelo atleta portista GilMaia com 11 

segundos de vantagem 
sobre pedro Gaspar. No 
2º percurso foi a vez de o 
nosso triatleta David Luis 
se destacar acabando com 
20 seg. de avanço sobre o 
2º atleta portista. No 3º e 
último percurso Alexandre 
Nobre, defrontou o espa-
nhol Luch Perez, campeão 
da Europa de Juniores que 
alinhou pelo Porto. Tendo o 
espanhol recuperado o seu 

atraso no segmento de ciclismo, Alexandre 
Nobre puxou dos galões para se distanciar no 
segmento final de corrida. A Portugal Talentus 
venceu a 3ª etapa com o Porto Triatlo em 2º.

Na 4ª e última etapa, a 30 de Setembro, 
realizada na Figueira da Foz, o formato com-
petitivo foi um contra-relógio por equipas. 
Pela nossa equipa alinharam Alexandre Nobre, 
Pedro Gaspar, Filipe Azevedo, Antonio Beni-
to e Diogo Silva. Alexandre Nobre teve uma 
queda logo no início do segmento de ciclismo 
ficando arredado da competição. A partir daí 
o objetivo era terminar à frente da equipa por-
tuense, o que veio a acontecer, com a Portugal 
Talentus a fazer o 3º tempo e o Porto Triatlo o 
4º tempo deste contra-relógio. 

Ao fim do seu terceiro ano de existência a 
Portugal Talentus somou três classificações de 
honra no Nacional de Clubes (um 2º lugar e 
duas vitórias) e vários dos seus atletas obtive-
ram resultados de grande destaque em termos 
nacionais e internacionais, casos de Alexandre 
Nobre 19º no mundial de Sub 23, António Be-
nito 2º na Taça da Europa de Altafulla e 8º na 
Taça do Mundo de Huelva e David Luís 12º no 
europeu de Sub 23 e 16º no mundial do mesmo 
escalão, tendo-se também sagrado campeão 
nacional absoluto.
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A HISTÓRIA DA AVIAÇÃO 
EM PORTUGAL

  A história da aviação em Portugal teve um gran-
de impacto e importância para o desenvolvimento 
da aviação mundial. A primeira referência na histo-
ria da aviação sucedeu no dia 20 de Junho de 1540, 
onde o sapateiro João Torto saltou da torre da cede 
de Viseu com um engenho construído por si numa 
tentativa falhada para alcançar o céu.

    Em 1709, o padre português, Bartolomeu de 
Gusmão apresentou em Lisboa um evento revolu-
cionário 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 as-
sim 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 acabando 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.

    No ano de 1909, foi realizado o primeiro voo de 
um aeroplano em solo nacional. Em 17 de Outubro 
um aviador francês realizou o primeiro voo de um 
avião tripulado e propulsionado a motor no espaço 
aéreo português tendo-se despenhado num telhado 
de uma moradia.

    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 me-
tros de altura, perto da Torre de Belém.

    O primeiro voo, realizado por um piloto portu-
guês, acontece a 1 de Setembro de 1912 no Mouchão 
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 famosa 
“esquadrilha das cegonhas”, onde acabou por fa-
lecer 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 viagem foi uma aventura plena 
de peripécias. Apesar do primeiro avião utilizado, 
um Fairey III-D, o “Lusitânia”, não ser o da chegada, 
um outro Fairey, baptizado de “Santa Cruz”, a via-
gem 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.

    Cinco anos depois, em 1927, Sarmento de Bei-
res, a bordo do hidroavião Dornier Wal, o “Argos”, 
na companhia de Jorge Castilho e Manuel Gou-
veia cumpre com sucesso a Travessia Nocturna do 
Atlântico Sul. Esta travessia efectuada de noite, com 
ajudas de navegação rudimentares, é talvez um dos 
mais extraordinários feitos da Aviação em Portugal.

   Levando nas suas asas a mesma Cruz de Cristo 
que os navegadores das caravelas e naus quinhen-
tistas desenharam nas suas velas, imbuídos do es-
pírito de voar mais longe e por espaços nunca antes 
voados, os pilotos Portugueses foram verdadeiros 
pioneiros, profissionalmente muito capazes e acima 
de tudo corajosos e bravos.



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.
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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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ALEXANDRE NOBRE (POR) – 24 anos

 • Campeão Nacional de Duatlo e Triatlo (Juv + Cad + Jun)   
•  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)
 • 11º no Campeonato do Mundo de Triatlo Sub-23 (2015) 
• 4º na Taça Continental de Dakhla (MAR) (2016) 
• 2º na Taça Continental de Havana (CUB) (2017)   
• 3º no Campeonato de Portugal Individual Triatlo (2017) 
• 19º no Campeonato do Mundo de Triatlo Sub 23 (2017) 
• 1º na Taça Continental de Havana (CUB) (2018) 
• 148º do Ranking Mundial de Triatlo - Élites  - (MAR 18)

ANTONIO BENITO (ESP) – 24 anos

• 10º no Campeonato do Mundo de Duatlo Junior
• 7º no Campeonato da Europa de Triatlo Junior
• 16º no Campeonato do Mundo de Triatlo Junio
• 7º no Campeonato da Europa de Triatlo Sub 23 (2015)
• 1º na Taça de África de Larache (MAR)  (2015)
 • 2º na Taça da Europa de Altafulla (ESP) (2017)  
• 5º na Taça da Europa de Melilla (ESP) (2017) 
• 8º na Taça do Mundo de Huelva (ESP) (2017) 
• 11º na Taça do Mundo de Myazaki (JPN) (2017)  
• 85º do Ranking Mundial de Triatlo - Élites  - (MAR 18) 

DAVID LUÍS (POR) – 23 anos

• 5º no Campeonato da Europa de Triatlo Junior
• 9º no Campeonato do Mundo de Duatlo Junior
• 24º no Campeonato do Mundo de Triatlo Junior
• 10º na Taça da Europa Junior de Quarteira (POR) 
• 18º no Campeonato da Europa de Triatlo Sub 23 (2015) 
 • 28º na Taça da Europa Élites de Quarteira (2015) 
• Campeão de Portugal Individual – Triatlo (2017) 
• 12º no Campeonato da Europa de Triatlo Sub 23 (2017)  
• 16º no Campeonato do Mundo de Triatlo Sub 23 (2017)  
• 295º do Ranking Mundial de Triatlo - Élites  - (MAR 18)  

TRIATLO TEAM 2018

ELITES
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FILIPE AZEVEDO (POR) – 25 anos

 • Campeão do Mundo de Juniores de Triatlo Cross (2011)                                                       
 • 3º na Taça da Europa de Juniores – Aveiro (2012)
 • 11º na Taça da Europa de Quarteira (2013)
 • 7º na Taça da Europa de Kiev (UKR) (2014)
 • 2º na Taça Continental de Agadir (MAR) (2014)
 • Campeão da Europa Sub 23 de Duatlo (2015) 
• 4º na Taça da Europa de Constanta-Mamaia (ROM) (2015) 
 • 3º na Taça Continental de Kokshetau (KAZ) (2016) 
 • 18º no Campeonato do Mundo de Triatlo Sub 23 (2016) 
 • 2º na Taça Continental de Sokcho (KOR) (2017) 
 • 7º na Taça da Europa de Istambul (TUR) (2017) 
• 154º do Ranking Mundial de Triatlo - Élites  - (MAR 18)

JÉRÉMY QUINDOS (FRA) – 26 anos

• 11º na Taça da Europa de Holten (NED) (2013)
• 11º na Taça da Europa de Karlovy Vary (CZE) (2015)
• 8º na Taça Continental de Larache (MAR) (2017)
• 25º na Taça da Europa de Melilla (ESP) (2017)
 • 2º no Triatlo de Vila Real de St. António (2017) 
• 2º no Campeonato da Europa de Clubes (2017) 
• 299º do Ranking Mundial de Triatlo - Élites  - (MAR 18)

BOB HALLER (LUX) – 25 anos

• 3º na Taça da Europa de Juniores – Zwevegen (NED) (2011)
• Campeão do Mundo de Juniores de Aquatlo (2012)
• 17º no Campeonato do Mundo de Triatlo Sub 23 (2014) 
• 12º no Campeonato do Mundo de Triatlo Sub 23 (2015)
• 11º na Taça do Mundo de Cozumel (2015)
 • 15º no Campeonato da Europa de Triatlo Sprint (2016) 
• 11º na Taça do Mundo de Montreal (2016) 
• 4º na Taça Continental de Le Morne (MRT) (2017) 
• 3º na Taça Continental de Agadir (MAR) (2017) 
• 10º na Taça do Mundo de Cape Town (RSA) (2018) 
• 79º do Ranking Mundial de Triatlo - Élites  - (MAR 18)  

TRIATLO TEAM 2018



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
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EMBAIXADORES DA CORRIDA 2018

Catarina Nobre Tiago Afonso João Maia António Moreira

Maria João Garrinhas Paulo Monteiro Antonio Nobre Alexandre Nobre

Alexandre Monteiro Rodrigo Nobre Noélia Moreira  João Marques

Filipa Ferro Graça Nobre Rute Alves Arlindo Miguel
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EMBAIXADORES DA CORRIDA 2018

 Ivo Vilaça Sara Barata Dália Leite António Almeida

Dina Guimarães Filipe Azevedo

Dorothy Lino Silva Nuno Moreira Rita Merenda

Paulo Lopes Sofia Soares David Fortunato Rita Ribeiro

Carla Henriques David Luís
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Malvarosa

www.casadosfrangosmalvarosa.com

Telf. 216 005 831 - 917 465 325

Avenida da Mague 4 - A/B, Alverca

 

 

 

 

 

 

• Optometria 

• Contactologia 

• Medição de Tensão Ocular 

Contacto: 219595398 

Morada: Avenida da Mague, nº3C       
Urb. Malva Rosa, 2625-043 – Alverca 

E-mail: malvavisao@gmail.com 

Página: www.facebook.com/malva.visao 

Inovamos o seu Olhar 






 

























 




















 Casal do Moledo, nº 11 – Bom Sucesso – Alverca
monteiros.detail@gmail.com

969 982 162



Av. do Atlantico N 10A - Expo - 1990 
Parque das Nações, concelho Lisboa (Portugal)

 910 988 869 - 963 699 295



PORTUGAL TALENTUS BI-CAMPEÃO NACIONAL (EM IMAGENS)





espacokeepyourself@gmail.com
916 731 341        Urbanização Malvarosa
211 378 717        Rua Josué Martins Romão , 6, loja 2 – 2615-164 Alverca do Ribatejo
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Rua Josué Martins Romão, N.º5 A, Loja 1 • 2615-164 Alverca do Ribatejo
Telefone: 219 585 154 • Fax: 219 572 465

E-mail: rochaconta@rochaconta.com.pt • www.rochaconta.com

UM PARCEIRO DESDE 1986

   Qualidade
   

 C
om

pro
misso

Competê
nci

a
C

onfiança
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



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




