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Após o grande êxito das primeiras 
edições, no início com o percurso em grande 
parte confinado em torno da área militar e 
das pistas, a Corrida Cidade de Alverca veio 
até à cidade, sem contudo abandonar a sua 
matriz: correr ou caminhar na pista de avia-
ção mais antiga de Portugal.

Este é um evento de promoção da 
Cidade de Alverca e do espírito aeronáuti-
co, objetivos que se mantém vivos, contan-
do a nossa Associação com o apoio do IPDJ, 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 
Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e 
Sobralinho, OGMA e Força Aérea Portugue-
sa, para além da mobilização dos Bombei-
ros Voluntários de Alverca, PSP - Alverca, 
Escuteiros de Alverca, alunos da Escola 
Secundária do Forte da Casa e inúmeras 
empresas que nos oferecem materiais, 
serviços e apoios diversos.

A partida, foi por isso concebida na 
Avenida da Mague - Urbanização Malvarosa, 
onde se situa a sede da Portugal Talentus, 
entidade organizadora do evento, delinean-
do o percurso da corrida até ao centro de 
Alverca, área militar, pistas de aviação,re-
gressando à Malvarosa, com a meta situada 
na Praça Eng. Vaz Guedes.

Temos pois, um percurso variado, com 

quatro pequenas subidas e descidas de 70 
metros cada, bastante atractivo e que espe-
ramos seja do agrado de todos os partici-
pantes. 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 popu-
lação de Alverca e arredores terá a possi-
bilidade de visitar uma área de segurança 
restrita, onde em 1 de setembro de 1912 foi 
realizado o primeiro voo num avião pilota-
do por um aviador 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 avia-
ção mais antiga de Portugal.

Em simultâneo, na manhã de 19  de 
maio de 2019 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 junto à meta. Nesse 
mesmo local ocorrerão exposições diversas, 
exibições de dança e espetáculos musicais.

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

António de Carvalho Nobre
Presidente da Portugal Talentus
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Vítor Pataco
Presidente do Conselho Diretivo
Instituto Português do Desporto 

e Juventude, I.P.

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE 
DO CONSELHO 

DIRETIVO DO IPDJ, I.P.

É com enorme satisfação que, em nome do Instituto Português do Desporto e 
Juventude, venho manifestar o reconhecimento à cidade de Alverca pela organização 
da “5ª Edição da Corrida da Cidade de Alverca” no próximo dia 19 de maio, na Pista de 
Alverca, a mais antiga pista de aviação de Portugal. Mais uma edição desta excelente 
iniciativa para a prática da atividade física e desportiva regular, o que concorre para 
a prossecução e consecução de uma das Missões do IPDJ que é a generalização do 
desporto.

Este Instituto defende, cada vez mais, o desporto para todas as idades e pessoas, 
extratos sociais e passados desportivos, permitindo uma aproximação entre todos, 
independente das suas características comuns ou diferenças que os distinguem. Neste 
Sentido, a realização da 5ª Edição da Corrida da Cidade de Alverca, deverá servir de 
exemplo para promover não só os valores e a ética no desporto, como também deverá 
contribuir para os benefícios socioeconómicos do desporto, isto é, na educação, na 
saúde, na inclusão social, no turismo e coesão territorial.

Na sociedade contemporânea todos reconhecem o papel e a importância do 
Desporto como facilitador do desenvolvimento e na promoção da paz. É um sentimen-
to de regozijo verificar que pessoas e instituições locais, com apoio do Instituto Portu-
guês do Desporto e Juventude, I.P. unem sinergias e continuam a proporcionar a todos 
sem exceção, experiências únicas no desenvolvimento pessoal e social, no âmbito do 
Desporto para Todos.

Aproveito esta oportunidade para felicitar a Associação Portugal Talentus, pelo 5º 
ano consecutivo de evento, assim como a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a 
Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, a Força Aérea Portuguesa, e 
todos os parceiros e colaboradores envolvidos, renovando as felicitações por mais esta 
edição e desejando os maiores êxitos.
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Alberto Mesquita
Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Franca de Xira

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA FRANCA DE XIRA

A Corrida “Cidade de Alverca” é uma iniciativa já perfeitamente consolidada no calendário de 
eventos desportivos da Cidade e do Concelho, nesta que é já a sua 5ª edição.

É sem dúvida um grande estímulo para todos os participantes, e em particular para os alver-
quenses, esta oportunidade de correr na pista de aviação que dá a Alverca a designação de 
“berço da aviação em Portugal”.

A par com esta oportunidade, a prova tem contado sempre com uma excelente organização, 
o que contribui de forma muito positiva para a promoção da atividade física e desportiva no 
Concelho.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira volta assim a apoiar, com todo o gosto, a realiza-
ção da Corrida “Cidade de Alverca”, desejando os maiores sucessos para os organizadores e 
também para todos os atletas que nela participam.

Para além da vertente competitiva, nunca é demais lembrar a importância dos momentos 
de convívio que estas provas proporcionam, a par com o inestimável valor para a saúde que 
decorre da prática regular do exercício físico.

Damos assim as boas vindas a Alverca e ao Concelho de Vila Franca de Xira a todos os que 
se juntam a nós para mais esta festa do Desporto e do Atletismo.
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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

Caros participantes,
Em nome do Executivo da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho é 

um privilégio poder dirigir breves palavras a tão distinta iniciativa.

Esta Junta de Freguesia prima o seu trabalho na persecução da promoção da cidadania 
e vivência social, visando a construção de um futuro melhor e mais digno  não poden-
do almejar tal propósito sem o contributo deste evento desportivo que eleva o nome da 
cidade, no concelho e no país.

Esta 5ª edição converge mais uma vez para a pista de aviação mais antiga de Portugal, 
mantendo a sua dinâmica e a sua importância.

O pluralismo e a diversidade são a luta diária de uma construção quotidiana universa-
lista e progressista. Apesar das diferenças culturais e históricas, há uma questão comum a 
todo o ser humano: a necessidade da Liberdade e do seu próprio exercício. Neste sentido, 
o respeito e a promoção local de práticas de vida ativa, terão a nível pessoal e coletivo, 
um grande contributo para uma vida mais saudável e para uma maior qualidade de vida.

Parabenizamos a Portugal Talentus pela realização da 5ª Corrida da Cidade de Alverca!

Alverca, cidade com história, cidadania com futuro!



REGULAMENTO
(extrato)

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 Al-
verca do Ribatejo e Sobralinho, OGMA e 
Força Aérea Portuguesa, contando tam-
bém com o apoio e organização técnica 
da XISTARCA, promove a realização da 5ª 
CORRIDA CIDADE DE ALVERCA, no dia 19 
de maio de 2019. No contexto do evento 
realizar-se-á também a Caminhada nas Pis-
tas de Alverca.

CONCEITO E DISTÂNCIA
A 5ª CORRIDA CIDADE DE ALVERCA é um 
evento desportivo, com partida e meta na 
Urbanização Malvarosa, desenrolando-se 
nas ruas de Alverca do Ribatejo e no inte-
rior do DGMFA, passeio ribeirinho, com a 
distância de 10 Km. A Caminhada tem parti-
da e chegada no mesmo local, dirigindo-se 
ao viaduto sobre a linha CF, passando tam-
bém pelas pistas e passeio ribeirinho com 
uma distância de 6,5 Km. 

DESTINATÁRIOS
a) A 5ª CORRIDA CIDADE DE ALVERCA 
destina-se a atletas federados ou não, sem 
distinção de sexo ou nacionalidade, depois 
de devidamente 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.

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
 

ABASTECIMENTOS
A Organização providenciará abastecimen-
to de água aos 3,5 e 8 Km (4 Km da Cami-
nhada) e abastecimento com água e fruta 
após a meta.

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.

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 5ª CORRIDA CIDADE DE 
ALVERCA de qualquer responsabilidade re-
sultante da sua participação antes, durante 
e depois da mesma.

PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO
São atribuídos os seguintes prémios, em 
função da classificação obtida:
a) Taças aos 3 (três) primeiros classifica-
dos 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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Marco Tulio Pellegrini é desde Abril de 
2017 o Presidente e CEO da OGMA - Indús-
tria Aeronáutica de Portugal, empresa Cente-
nária, sediada em Alverca, controlada pela 
Embraer e pelo Estado Português e especia-
lizada em serviços Manutenção Aeronautica 
e Fabricação e Montagem de Aeroestruturas. 

Antes, Marco Tulio foi durante 3 anos 
Presidente e CEO da Embraer Executive 
Jets depois de ter sido, por igual período, 
vice-presidente sénior de Operações e COO 
da empresa. A sua experiência na indústria 
aeroespacial conta com mais de 30 anos, a 
maioria dos quais no Top Management da 
Embraer.

Antes de suas funções no negócio da 
aviação executiva, foi o vice-presidente de 
novos programas da Embraer - Mercado de 
Aviação Comercial e anteriormente vice-pre-
sidente de produção e estratégia industrial, 
responsável pela fabricação, engenharia de 
fabricação, ferramentaria e arquitetura indus-
trial. 

Antes disso, foi vice-presidente de Inte-

ligência de Mercado para os Jatos Executi-
vos, responsável pela estratégia de produtos, 
suporte a vendas, avaliação de mercado, 
marketing e análise competitiva para a avia-
ção executiva. Foi ainda Gerente Sénior de 
Planeamento Industrial, responsável pela 
arquitetura industrial e seleção de locais para 
novas instalações da Embraer no Brasil, nos 
Estados Unidos e em Portugal, no caso a 
Embraer Évora. 

Antes de ingressar na Embraer, Marco 
Tulio Pellegrini passou parte de sua carreira 
na Vasp, uma grande companhia aérea brasi-
leira, trabalhando como Gerente Sénior de 
Garantia da Qualidade.

A sua experiência inclui um programa 
de formação de um ano nas instalações da 
McDonnell Douglas em Long Beach nas áreas 
de P&D e de produção. Detém o Mestrado 
em Ciências em Engenharia Mecânica pela 
Universidade de São Paulo. Depois de se 
formar, Marco Tulio Pellegrini iniciou a sua 
carreira num fabricante de componentes 
automóvel, como Engenheiro de Manufatura.

Marco Tulio Pellegrini
Padrinho da 5ª Corrida Cidade de Alverca



5ª 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 19 de maio de 2019 

(domingo), a 5ª Corrida Cidade de Alverca com o seguinte programa:

> 09h15 <
Aquecimento / Animação para a Caminhada 

> 09h20 <
Desfile Motard na frente da Corrida

 
> 09h30 <

5ª Corrida Cidade de Alverca (10 Km)       

> 09h50 <
Aquecimento / Animação para a Caminhada  

> 10h00 <
Exposição de Motos junto à Meta      

> 10h10 <
5ª Caminhada nas Pistas de Alverca (6.5 Km)  

> 10h20 <
Espectáculo de dança e exibições gímnicas

> 11h00 <
Homenagem ao Padrinho da Corrida 

> 11h15 <
Cerimónia de Entrega de Prémio         

> 11h45 <
Encerramento do Evento          
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RESULTADOS DA 4ª EDIÇÃO
20 MAIO 2018

 GERAL MASCULINA GERAL FEMININA

1º Pedro Arsénio – Beja AC 31.36 1ª Joana Ramalho – UA Povoense 38.29

2º Marco Cardoso – Individual 33.20 2ª Mariana Sequeira – UA Povoense 42.51

3º Hugo Rodrigues – UA Povoense 34.17 3ª Margarida Amaro – A Minha Corrida 43.10

 V40 MASCULINOS V40 FEMININOS

1º Nelson Santos – CA Penafirme 36.07 1ª Margarida Amaro – A Minha Corrida 43.10

2º Fernando Baptista – HC Runners 36.42 2ª Célia Henriques – APOGMA 45.21

3º Nelson Pereira – Garehotelrunning 37.02 3ª Helena Moreira – Caracóis de Pedra 46.43

V50 MASCULINOS V50 FEMININOS

1º Cláudio Mira – GAA VF Xira 38.51 1ª Zulmira Belo – UA Povoense 50.15

2º António Santos – Assoc. Vale Grande 38.56 2ª Carla Lopes – GD INE 55.00

3º Carlos Viegas – SR Camarnal 38.59 3ª Edite Pires – Individual 55.51

 V60 MASCULINOS V60 FEMININOS

1º António Henriques – CA Odimarq 38.51 1ª Fernanda Nunes – UA Povoense 50.15

2º João Afonso – UA Povoense 40.10 2ª Vitória Monteiro – Falcões Selvagens 58.33

3º Carlos Monteiro – Falcões Selvagens 43.21



A 4ª CORRIDA CIDADE 
DE ALVERCA EM IMAGENS
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1º  Alverca Urban Runners 81
2º Garehotelrunning 44 
3º ADC Tagarro 41
4º DGMFA 35
5º Metrocal 32
6º ARANAV 31
7º UA Povoense 30 
8º As Fantásticas 21
9º Universidade Sénior Lisboa Norte 18
10º CCD Crédito Agrícola Mútuo 17
11º PORTUGAL TALENTUS 17
12º Monteiro Runners 16
13º Correr Lisboa 14
14º Exterminadoras de Gordurinhas 14
15º Walkers 14
16º Gameiro e Filhos 14 
17º Falcões Selvagens 13
18º SS CGD 13 
19º Cad A Correr 12
20º GDC Banco de Portugal 12
21º Tranquilidade Clube 10
     Clube Colaboradores Ageas 10
     Run for friends 10

4ª CORRIDA CIDADE DE ALVERCA
TROFÉU EQUIPA + NUMEROSA
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 AS OPINIÕES SOBRE 
A 4ª EDIÇÃO EM 2018

Carraça Silva: Muitos parabéns, o percurso 
era muito bom, mesmo tendo terra batida, 
que pessoalmente detesto, ficou muito me-
lhor sem retorno. Parabéns por saberem, não 
só aceitar as críticas como se esforçarem para 
melhorar, foi a minha 3ª vez consecutiva e es-
tou contente por não ter desistido da vossa 
prova, como cheguei a ponderar o ano passa-
do. As vossas medalhas são das mais bonitas 
que já recebi. Até para o ano

José Lopes: Para mim foi uma primeira vez 
a participar numa corrida e achei que estava 
muito bem organizada. Gostei de tudo e para 
a próxima lá estarei. Quero é fazer melhor. Por 
isso até para o ano.

Carla Amaral: Muito boa organização e um 
excelente ambiente de festa. Aconselho sem-
pre esta prova, apesar de não se inscreverem 
comigo, levo sempre um grupinho e ano após 
ano, esse grupo cresce e para o ano se Deus 
quiser não será excepção.

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 

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. 

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. 

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. 
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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 desem-
penho altíssimos. E quem revela enorme 
talento mas ainda está a meio do percur-
so? 

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 tri-campeão 
nacional em 2016, 2017 e 2018) e organizar 
a Corrida Cidade de Alverca. 

Já em 2019, no passado mês de março, 
o nosso clube sagrou-se Campeão Nacio-
nal de Estafetas Mistas, apurando-se assim 
para o Campeonato da Europa de Clubes 
que se realiza em Lisboa em outubro de 
2019.

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
TRI-CAMPEÃO NACIONAL DE TRIATLO EM 2018

A nossa equipa de triatlo, na sequência do 2º 
lugar obtido em 2015 e do título conquistado em 
2016 e 2017, sagrou-se tri-campeão nacional de clu-
bes em 2018. Neste 3º ano de conquistas consecu-
tivas tudo se tornou mais fácil pelo facto de termos 
vencido as primeiras 3 etapas do campeonato, pre-
cisando somente de um 8º lugar na quarta e última 
etapa para atingir o tri.

Efetivamente, tal foi alcançado facilmente, vis-
to que voltámos e estar no pódio com o 3º posto 
obtido em Lisboa, na 4ª etapa, alinhando com Ale-
xandre Nobre, Jérémy Quindos e Antonio Benito. O 
Porto Triatlo voltou a ser 2º, desta vez com menos 
80 pontos e o Sporting CP obteve o 5º lugar na-
cional.

O campeonato teve início em 29 ABR 18, no Tria-
tlo de Lagoa, que vencemos coletivamente. Em ter-
mos individuais, 2º lugar para Jérémy Quindos, com 
David Luís a ficar em 4º e Alexandre Nobre em 9º. 

Em 12 de maio voltámos a vencer o Triatlo do 
Sabugal, com a vitória individual do nosso Calum 
Johnson, 3º lugar de Filipe Azevedo, 4º de David 
Luís e 13º de Hector Arevalo.

Na 3ª etapa, disputada num formato de contra-
-relógio, constituímos uma equipa de três triatletas, 
correndo o risco de não sermos classificados, caso 
houvesse algum problema com algum deles e nos 
obrigasse a abandonar (pontuavam 3, no mínimo). 
Mas o desempenho da equipa foi excelente e ven-
cemos a etapa com um enorme avanço para o Por-
to Triatlo, que ficou a mais de 2 minutos. Alinharam 
pela Portugal Talentus, Jérémy Quindos, Aurelien 
Jem e Elliot Smales.

Ao fim do seu quarto ano de existência a Portu-
gal Talentus somou quatro classificações de honra 
no Nacional de Clubes (um 2º lugar e três vitórias) 
e vários dos seus atletas obtiveram resultados de 
grande destaque em termos nacionais e internacio-
nais, casos de Alexandre Nobre 19º no mundial de 
Sub 23 e medalha de ouro em Havana. 

António Benito foi 2º na Taça da Europa de Alta-
fulla e 8º na Taça do Mundo de Huelva e David Luís 
12º no europeu de Sub 23 e 16º no mundial do mes-
mo escalão, tendo-se também sagrado campeão 
nacional absoluto. Filipe Azevedo foi 14º no mundial 
de Half Iron Man e venceu em Taiwan e Xangai.



INTRODUÇÃO
Com a criação da Associação Portugal 

Talentus procuramos dar resposta ao talento 
não revelado por falta de captação e acompa-
nhamento e, pelo próprio desconhecimento 
que famílias e comunidades possuem sobre 
as reais competências e capacidades dos seus 
membros. Tentaremos dar resposta a debili-
dades e insuficiências de âmbito estrutural 
sentidas em meios economicamente desfavo-
recidos e em regiões do interior do país de um 
modo particular, bem como em todo o territó-
rio nacional, de um modo geral.

A Portugal Talentus constituiu-se como 
pessoa coletiva de direito privado, uma asso-
ciação sem fins lucrativos.

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

Ambiente e Desporto; 
• Promover actividades de desenvolvimen-

to de capacidades;
• Dar apoio técnico e administrativo.

METODOLOGIA
ÁREA DA CIÊNCIA E AMBIENTE   

Deteção de talentos:
• Promover a implementação, nas escolas 

dos municípios envolvidos, de uma prova tipo 
“Olimpíadas” para os alunos do 3º Ciclo; 

Desenvolvimento:
• Organizar grupos de trabalho locais;
• Selecionar, recrutar e formar docentes 

das escolas envolvidas que desejem trabalhar 
em conjunto com os municípios e a Portugal 
Talentus;

• Selecionar um conjunto de projetos na-
cionais e/ou internacionais que possam ser de-
senvolvidos pelos grupos de trabalho criados.

• Motivação e promoção da literacia cien-
tífica:

• Realizar visitas de estudo a centros de 
investigação e instituições de ensino superior 
nacionais e estrangeiras;

• Participar em eventos como “wor-
kshops”, palestras, colóquios, conferências, 
etc. cujo tema se relacione com os projetos 
escolhidos;

ÁREA DO DESPORTO   
Escolha de talentos:
Promover convites a um conjunto de ta-

lentos já identificados, cuja área de residên-
cia pessoal ou do seu agregado familiar, bem 
como a localização dos clubes que represen-
tam, se insira num conjunto de municípios aos 
quais a Portugal Talentus irá propor o estabe-
lecimento de parcerias;

Desenvolvimento:
• Organizar “training camps” em que se 

agruparão os talentos por modalidade; 
• Potenciar uma mais estreita ligação às 

instituições académicas e ao Ministério da 
Educação, no sentido de agilizar as facilidades 
previstas nos diplomas de apoio ao alto rendi-
mento, protegendo o mais possível os atletas, 
no âmbito da lei em vigor.

PROGRAMA DE DETEÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DE TALENTOS
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Compre a sua bicicleta 
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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) 

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)  
 

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)  
 

TRIATLO TEAM

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)

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) 
• 2º na Taça de África de Agadir (2018)

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) 
 

TRIATLO TEAM
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TRI-CAMPEÕES EM IMAGENS  
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CAMPEÃO NACIONAL
DE ESTAFETAS MISTAS 2019

Algumas imagens do Nacional de Estafetas Mistas:

 Portugal Talentus obteve o seu quinto 
título nacional (o quarto absoluto) ao 
vencer o Nacional de Estafetas Mistas, no 
dia 24 de março de 2019, em Portimão. 
Deste modo garantiu-se a presença no 
Campeonato Europeu de Clubes, no próxi-
mo mês de outubro.

Esta foi uma competição deveras 
disputada entre a nossa equipa, o SL 
Benfica e o CN Torres Novas. Alinharam 
pelo nosso clube e por esta ordem Petra 
Kuriková, Thomas Sayer, Marta Sikora e 
Alexandre Nobre.

Os nossos objetivos para a época de 
2019 são a melhor classificação possível 

no Campeonato da Europa de Clubes, se 
possível mesmo a disputa das posições 
de pódio e apoiar os nossos triatletas em 
termos individuais, de modo a que consi-
gam obter bons resultados internacionais.



 

  

 

 

 

 

• Optometria  
 
• Contactologia  
 
• Medição de Tensão Ocular 

 

 
 Contacto: 219595398  
 
Morada: Rua Josué Martins Romão nº3 
Loja 2 2615-164 Alverca  
 
E-mail: malvavisao@gmail.com  
 
Página: 
www.facebook.com/malva.visao visao 

Inovamos o seu Olhar 

Malvarosa

www.casadosfrangosmalvarosa.com

Telf. 216 005 831 - 917 465 325
Avenida da Mague 4 - A/B, Alverca
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 Casal do Moledo, nº 11 – Bom Sucesso – Alverca
monteiros.detail@gmail.com

969 982 162
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Largo César Alípio Ferreira 5, 2615-139 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
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O TEU BAR DA
MALVAROSA

Praça Eng. José Guedes, nº 4B, Urb. Malvarosa 
 Alverca

/gardenbarmalvarosa @gardenbar_malvarosa
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