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SOBRE A INTENÇÃO DE PÔR FIM AOS CAMPEONATOS NACIONAIS DE 50 KM MARCHA 
 
CARTA ABERTA 
 

11 Nov. 14 

Ex.mo Senhor Professor Jorge Vieira, 
M.I. Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, 
 
no passado dia 3 de Novembro de 2014, a Federação Portuguesa de Atletismo tornou 
público o calendário de competições para a época de 2014/2015. Nesse calendário 
verifica-se que, por um lado, os Campeonatos Nacionais de Marcha em Estrada deixam 
de ter realização autónoma em data própria e passam a ser disputados em conjunto com 
o Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha Atlética e que, por outro lado, 
deixam de ter lugar os campeonatos nacionais de 50 km marcha. 
 
Neste contexto e levando em conta unicamente a segunda dessas questões, 
considerando 
 
que os campeonatos nacionais de 50 km marcha são uma constante no nosso 
calendário atlético há 30 anos, sempre integrados nos Campeonatos Nacionais de 
Marcha em Estrada; 
 
que, no nosso país, os campeonatos nacionais de 50 km marcha são a única 
oportunidade em cada ano para competir sobre essa distância; 
 
que os campeonatos nacionais de 50 km marcha são para a maior parte dos atletas 
dedicados a essa distância a única oportunidade do ano para participarem numa prova 
de 50 km (dentro ou fora do país); 
 
que, historicamente, os campeonatos nacionais de 50 km marcha foram a oportunidade 
para o surgimento de grande parte dos especialistas portugueses na distância; 
 
que o desenvolvimento da qualidade dos especialistas portugueses desta distância 
permitiu alguns sucessos colectivos internacionais, de que se destaca desde logo o 
significativo terceiro lugar na Taça da Europa de Marcha de Cheboksary, em 2003; 
 
que os 50 km marcha são uma distância olímpica; 
 
que o fim dos campeonatos nacionais de 50 km marcha transformaria esta prova na 
única do programa olímpico do atletismo sem campeonato nacional; 
 
que a decisão de acabar com os campeonatos nacionais de 50 km marcha não teve na 
base uma reflexão que envolvesse os interessados na matéria (a começar por atletas e 
treinadores); 
 
os signatários apelam a que o Senhor Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo 
diligencie no sentido de que a decisão de pôr fim aos campeonatos nacionais de 50 km 
marcha seja revista, mantendo-se esse campeonato na época de 2014/2015, no figurino 
habitual e em data a estipular de Fevereiro/2015 até meados de Março/2015 de forma a 
salvaguardar o processo de participação da selecção nacional na Taça da Europa de 
Marcha, assim se dando tempo para a necessária e serena reflexão que um tema desta 
importância exige. 
 
A presente mensagem assume a forma de carta aberta uma vez que, além de visar o 
contacto com o Senhor Presidente da FPA, constitui igualmente uma tomada de posição 
que os signatários consideram dever ser do conhecimento público. 
 
Assinam esta carta, 
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ATLETAS masculinos que foram ou são da selecção nacional, dos «rankings» de 50 km e 
participaram em campeonatos de Portugal de 50 km: 
(por ordem alfabética) 
 
ANTÓNIO PEREIRA 
Olímpico (Pequim-2008), internacional pela selecção nacional em campeonatos do 
mundo, da Europa, taças do mundo e da Europa de marcha, e participante em vários 
campeonatos de Portugal de 50 km. Ex-recordista nacional dos 50 km. 
 
AUGUSTO CARDOSO 
Olímpico (Pequim-2008), internacional pela selecção nacional em campeonatos do 
mundo, da Europa, taças do mundo e da Europa de marcha, e vários pódios em 
campeonatos de Portugal de 50 km. 
 
AURÉLIO COSTA 
Participante em sete edições dos campeonatos de Portugal de 50 km. 
 
BRUNO REIS 
Internacional pela selecção nacional numa taça do mundo de marcha (Naumburg-2004). 
 
CARLOS ALBANO 
Internacional pela selecção nacional numa taça do mundo de marcha (Nova Iorque-1987) 
e participante em campeonatos de Portugal de 50 km. 
 
CARLOS GOMES 
Internacional pela selecção nacional no encontro de países em Viseu-1990 e na edição 
dos campeonatos de Portugal de 50 km no Montijo-1993. 
 
CRISTIANO ANTÓNIO 
Participante nos campeonatos de Portugal de 50 km em Quarteira-2014, tendo sido 
terceiro classificado. 
 
DIOGO MARTINS 
Internacional pela selecção nacional num campeonato da Europa de juniores (Tampere-
2003), nas Universíadas (Bankok-2007) e em taças do mundo e da Europa de marcha. 
 
DIONÍSIO VENTURA 
Internacional pela selecção nacional em várias taças do mundo de marcha e da Europa 
de marcha, e participante em várias edições dos campeonatos de Portugal de 50 km, 
tendo sido campeão em 2006, 2009 e 2010. 
 
FRANCISCO REIS 
Internacional pela selecção nacional numa taça do mundo de marcha (Nova Iorque-1987) 
e em encontro de países em Santiago de Compostela-1984. 
 
GONÇALO FONSECA 
Internacional pela selecção nacional numa taça do mundo de marcha (Turim-2002) e 
participante em campeonatos de Portugal de 50 km. 
 
HÉLDER OLIVEIRA 
Olímpico (Seul-1988) e internacional pela selecção nacional em taças do mundo de 
marcha e campeonatos da Europa de pista coberta. 
 
JOÃO VIEIRA 
Olímpico (Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 - presente em Sydney-2000 mas não 
partic.), internacional pela selecção nacional em campeonatos do mundo, da Europa 
(incluindo juniores e sub-23), taças do mundo e da Europa de marcha, e participante em 
vários campeonatos de Portugal de 50 km, sendo campeão em 3 edições (2004, 2008 e 
2012). Actual recordista nacional dos 50 km. Medalha de prata nos europeus de 
Barcelona-2010 e medalha de bronze nos europeus de Gotemburgo-2006. 
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JORGE COSTA 
Olímpico (Atenas-2004), internacional pela selecção nacional em campeonatos do 
mundo e da Europa, em várias taças do mundo e da Europa de marcha, e participante em 
várias edições dos campeonatos de Portugal de 50 km, tendo sido campeão em 2007 e 
2011. Integrou a equipa classificada em terceiro lugar nos 50 km da Taça da Europa de 
Marcha em Cheboksary-2003. 
 
JORGE ESTEVES 
Internacional pela selecção nacional num mundial de juniores (Cottbus-1985), em taças 
do mundo e da Europa de Marcha, e participante em várias edições dos campeonatos de 
Portugal de 50 km. 
 
JOSÉ MAGALHÃES 
Olímpico (Barcelona-1992 e Atlanta-1996), internacional pela selecção nacional em 
campeonatos do mundo, da Europa, taças do mundo e da Europa de marcha, e 
participante em vários campeonatos de Portugal de 50 km, sendo campeão em 4 edições 
(1988, 1994, 1995 e 1996). 
 
JOSÉ PINTO 
Olímpico (Los Angeles-1984, finalista, Seul-1988 e Barcelona-1992), internacional pela 
selecção nacional em campeonatos do mundo, da Europa, taças do mundo e da Europa 
de marcha, e participante em vários campeonatos de Portugal de 50 km, sendo campeão 
em 6 edições (1985, 1987, 1989, 1990, 1991 e 1993). Ex-recordista nacional dos 50 km. 
 
JOSÉ URBANO 
Olímpico (Seul-1988, Barcelona-1992 e Atlanta-1996), internacional pela selecção 
nacional em campeonatos da Europa e do mundo de pista coberta, campeonatos do 
mundo (incluindo de juniores), da Europa de pista ar livre, taças do mundo e da Europa 
de marcha, e participante em vários campeonatos de Portugal de 50 km, sendo campeão 
em 1997. Recordista nacional dos 50.000 m pista. 
 
LUÍS RIBEIRO 
Internacional pela selecção nacional em várias taças do mundo de marcha, numa taça da 
Europa de marcha, e participante em várias edições dos campeonatos de Portugal de 50 
km. 
 
LUÍS CORREIA 
Internacional pela selecção nacional júnior no campeonato do mundo em Sydney-1996 e 
no campeonato da Europa de Ljubliana-1997. 
 
LUÍS GIL 
Internacional pela selecção nacional em várias taças do mundo e da Europa de marcha, 
e participante em várias edições dos campeonatos de Portugal de 50 km, tendo sido 
campeão em 2013 e 2014. Integrou a equipa classificada em terceiro lugar nos 50 km da 
Taça da Europa de Marcha em Cheboksary-2003. 
 
LUÍS SILVA 
Participante em várias edições dos campeonatos de Portugal de 50 km, terceiro 
classificado em Viana do Castelo-2006, e participante no "EA Permit Meeting" de 
Leamington-2006. 
 
MÁRIO CONTREIRAS 
Internacional pela selecção nacional em taças do mundo e da Europa de marcha, e 
participante em vários campeonatos de Portugal de 50 km. Integrou a equipa classificada 
em terceiro lugar nos 50 km da Taça da Europa de Marcha em Cheboksary-2003. 
 
PAULO REVÊZ 
Internacional pela selecção nacional numa taça do mundo de marcha e encontro de 
países. 
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PEDRO ISIDRO 
Olímpico (Londres-2012) e internacional pela selecção nacional em campeonatos do 
mundo, da Europa, taças do mundo e da Europa de marcha, e participante em 3 edições 
dos campeonatos de Portugal. 
 
PEDRO MARCELO SANTOS 
Participante em várias edições dos campeonatos de Portugal de 50 km, quarto 
classificado em Olhão-2010, e participante no "EA Permit Meeting" de Dudince-2014. 
 
PEDRO MARTINS 
Olímpico (Sidney-2000 e Atenas-2004) e internacional pela selecção nacional em 
campeonatos do mundo, da Europa, taças do mundo e da Europa de marcha, e 7 vezes 
campeão de Portugal de 50 km (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2005). Integrou a 
equipa classificada em terceiro lugar nos 50 km da Taça da Europa de Marcha em 
Cheboksary-2003. 
 
VIRGILIO SOARES 
Internacional pela selecção nacional em várias taças do mundo e da Europa de marcha, 
e participante em várias edições dos campeonatos de Portugal de 50 km. 
 
 
TREINADORES de atletas que foram ou são da selecção nacional (c/breves referências): 
(por ordem alfabética) 
 
ADRIANO ENCARNAÇÃO 
Treinador Acácio Diogo, participante no Campeonato da Europa de Juniores em Riga-
1999. 
 
ANTÓNIO GÓIS 
Treinador Maribel Gonçalves, olímpica em Atenas-2004 e participante em taças do 
mundo, da Europa de marcha e Universíadas. 
 
ANTÓNIO GONÇALVES 
Treinador de Bruno Pedro, participante no Mundial de Juvenis-Bressanone-2009, numa 
taça do mundo e da Europa de marcha. 
 
FRANCISCO MARIANO 
Treinador de Isilda Gonçalves, atleta olímpica em Barcelona-1992 e participante em 
campeonatos do mundo e da Europa, de Sofia Avoila, campeã da Europa de juniores em 
Niyregyhaza-1995 e participantes em campeonatos do mundo e da Europa, de Nuno 
Pereira, participante em campeonatos do mundo e da Europa de juniores, de Lígia 
Gonçalves, participante em taças do mundo e da Europa de marcha. 
 
JOÃO GOMES 
Treinador de Rui Coelho e Pedro Martins, participantes na Taça da Europa de marcha em 
Dudince-2013. 
 
JOÃO VIEIRA 
Treinador de si próprio a partir de 2005, olímpico em Atenas-2004, Pequim-2008, 
Londres-2012 (presente em Sydney-2000 mas não partic.), de Vera Santos, olímpica em 
Pequim-2008 e Londres-2012, de António Pereira, olímpico em Pequim-2008, de Dionísio 
Ventura, participante em taça do mundo de marcha em Saransk-2012, todos ele 
integrando selecções várias em eventos internacionais. 
 
JORGE COSTA 
Treinador de Dionísio Ventura, participante em taças do mundo e da Europa de marcha. 
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JORGE ESTEVES 
Treinador de Amílcar Dias, participante em encontros internacionais de países na 
Corunha-1988 e Orense-1989 como júnior. 
 
 
JORGE NUNES 
Treinador de Luís Correia, participante no campeonato do mundo de juniores em 
Sydney-1996 e no campeonato da Europa de Ljubliana-1997. 
 
JOSÉ HENRIQUES 
Treinador de Anabela Mendes, participante no encontro internacional de selecções na 
Corunha-1988, e de Avelino Costa e Margarida Correia, participantes na Gimnasíada, em 
Brugges-1990. 
 
JOSÉ MAGALHÃES 
Treinador de Augusto Cardoso, olímpico em Pequim-2008, participante em campeonatos 
do mundo e da Europa, em taças do mundo e da Europa de marcha, de si próprio em 
taças do mundo de marcha (1989-1990-1991) e ainda de outros atletas que representaram 
a selecção nacional em campeonatos da Europa de juniores, taças do mundo e da 
Europa de marcha, tais como, António Pereira, Luís Gil, Mário Contreiras, Avelino 
Ribeiro, Bruno Reis, Maribel Gonçalves, Fátima Rodrigues, Márcia Silva e Sandra Leitão. 
 
JOSÉ PINTO 
Treinador de Carlos Graça e de Luís Ribeiro, participantes em várias taças do mundo de 
marcha e numa taça da Europa de marcha. 
 
LUÍS DIAS 
Treinador de José Urbano, olímpico em Seul-1988, Barcelona-1992 e Atlanta-1996, de 
José Magalhães, olímpico em Barcelona-1992 e Atlanta-1996, de José Pinto, olímpico em 
Barcelona-1992, de Pedro Martins, olímpico em Sydney-2000 e Atenas-2004, de Pedro 
Isidro, olímpico em Londres-2012, e ainda de outros atletas que representaram a 
selecção nacional em campeonatos do mundo e da Europa de juniores e absolutos, 
taças do mundo e da Europa de marcha, tais como, Diogo Martins, Virgílio Soares, Mário 
Contreiras, Paulo Santos, Luísa Correia e Fátima Batuca. 
 
LUÍS FEITEIRA 
Treinador de Hélder Santos, participante no campeonato do mundo de juvenis - Donetsk-
2013 e taça do mundo de marcha Taicang-2014 como júnior. 
 
LUÍS GRAÇA 
Treinador de Catarina Godinho, participante em campeonatos do mundo de juvenis - 
Marrakesh-2005, em campeonatos do mundo e da Europa de juniores e em taças do 
mundo e da Europa de marcha com júnior. 
 
PEDRO MARTINS 
Treinador de Samuel Pereira, participante nos Jogos Olímpicos da Juventude em 
Moscovo-2010, e de Carla Monteiro, ambos participantes em campeonatos do mundo de 
juniores e em taças do mundo e da Europa de marcha como juniores. 
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Entretanto, 
por se considerar relevante, pese embora seja um processo paralelo que não tem directamente 
a ver com esta carta-aberta, mas cujo tema é comum, apresenta-se (por ordem alfabética) os 
nomes das pessoas/entidades que ADERIRAM ao «evento» no facebook do marchador de 50 
km Pedro Marcelo Santos (e que enviaram mensagens de apoio) e que se intitula «APELO 
CONTRA O FIM DO CAMPEONATO NACIONAL DE 50 KM MARCHA»: 
 

1. Afonso Rodrigues 
2. Albator Le Corsaire 
3. Amauri Soares 
4. Ana Catarina 
5. Ana Martins 
6. Ana Pereira 
7. Ana Pota 
8. Ana Segura 
9. André Portugal 
10. Andreia Nicolau 
11. Antonio Fernandes 
12. António Moura Guedes * 
13. Antonio Pereira 
14. Artur Domingos * 
15. Artur Lara Ramos 
16. Artur Manuel Domingos 
17. Augusto Pires 
18. Betty Pinho 
19. Blogue O Marchador 
20. Bruno Batista 
21. Bruno Miguel Reis 
22. Bruno Pedro 
23. Carla Marques 
24. Carlos Manuel Ferreira Moreira 
25. Carlos Manuel Francisco 
26. Carlos Paiva 
27. Catarina Barbosa 
28. Centro Atletismo de Seia 
29. Cláudio Simões 
30. Clube Atletismo Fzz 
31. Cristiana Vaz 
32. Cristiano Antonio 
33. Cristina Alves 
34. Cristina Noronha 
35. Daniel Inácio * 
36. Diana Almeida 
37. Dinis Rodrigues 
38. Diogo Dinis Oliveira 
39. Diogo Martins 
40. Duarte Rodrigues 
41. Eddy Silva 
42. Eduardo Cardoso 
43. Elisa Resendes Pacheco 
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44. Eugenia Fernandes 
45. Fabíola Figueiredo 
46. Fernando Garcia 
47. Fernando Martins 
48. Filipa Morgado 
49. Filipe Ricardo Herdeiro 
50. Francisco Daniel Mariano 
51. Francisco Mariano Mariano 
52. Gabriel Mendes 
53. Gazelatletismo Artigos de Atletismo 
54. Gonçalo Carreira 
55. Guilherme Gonçalves 
56. Hélder Bacalhau 
57. Helena Medeiro 
58. Hugo Ferreira 
59. Inês Silva 
60. Isa Ferreira 
61. Ivan Silva 
62. Joana Filipa Garcia 
63. Joana Fortuna 
64. João Ferreira 
65. João Gomes 
66. Joao Miguel Santos 
67. João Vieira 
68. Jorge Esteves 
69. Jose Ignacio Díaz Velázquez 
70. Kátia Silva 
71. Luís Filipe Cardoso 
72. Luís Graça 
73. Luís Manuel Bidarra Pais 
74. Luís Martins 
75. Luís Pedro Bidarra 
76. Luis RC Matos 
77. Luísa Gonçalves 
78. Manuel Antonio Miranda Soares 
79. Marco Pitt 
80. Maria Bonifácio 
81. Mariana Ventura 
82. Mário Contreiras 
83. Marisa Batista 
84. Marisa Pereira 
85. Maryluz Lopes 
86. Matilde Rodrigues 
87. Miguel Costa 
88. Nádia Cancela 
89. Nuno Manuel 
90. Nuno Santos 
91. Paula Nascimento 
92. Paulo Amaral Jesus 
93. Paulo Castro 
94. Paulo Jorge 
95. Paulo Madeira 
96. Paulo Murta 
97. Paulo Revez 
98. Pedro Ferreira 
99. Pedro Marcelo Lope Santos 
100. Pedro Martins 
101. Pedro Reis * 
102. Pedro Salcedas 
103. Portugal Na Marcha 
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104. Raquel Reis * 
105. Ricardo Crespo 
106. Ricardo Duarte 
107. Rui Coelho 
108. Rui Duarte * 
109. Salome Nunes 
110. Salomé Santos 
111. Samuel Pereira 
112. Sergio Cruz 
113. Sílvia Tempera 
114. Sofia Marques 
115. Teresa Pires 
116. Tiago Faria 
117. Tiago Marques 
118. Tita Lemos 
119. Varela Pereira José 
120. Vera Nogueira 
121. Vera Santos 

 
*) por mail 


