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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

Miguel Alves pelo título de Campeão de Portugal  

nos 200 metros 

O jovem atleta terceirense Miguel Alves conquistou, no verão passado, o título 

de Campeão de Portugal nos 200 metros, com a marca de 21,17 segundos, em 

representação do JIV- Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde, da ilha 

de São Miguel. 

A conquista do título nacional, obtido na pista do Estádio Universitário de Lisboa, 

garantiu a Miguel Alves, de 21 anos, a possibilidade de passar a representar a 

secção de atletismo do Sporting Clube de Portugal, tendo como atuais objetivos 

competir nos grandes palcos do atletismo, nomeadamente nos Jogos Olímpicos 

e nas diversas competições no quadro europeu e mundial. 

A paixão de Miguel Alves pelo atletismo fez-se sentir por volta dos 13/14 anos, 

ao participar pela primeira vez numa prova de “resistência”, tendo-se tornado 

atleta do Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da ilha Terceira. 

A ida para o JIV-Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde possibilitou-

lhe a participação no Campeonato Nacional de Clubes, onde se destacou pelo 

seu notável percurso na modalidade de Atletismo, nas provas de 200 e 400 

metros.  

Sendo o desporto inevitável para o bem-estar de todos e, logo, havendo 

necessidade de continuar a ser incentivado e apoiado, é com inegável orgulho 

que se vê um açoriano a singrar, imparável, na competição e tornar-se uma 

verdadeira esperança do Atletismo nacional. 

Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos Açores, ao abrigo das 

disposições regimentais aplicáveis, propõe à Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, reunida em sessão plenária no mês de dezembro de 
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2019, a aprovação de um Voto de Congratulação ao atleta Miguel Alves pelo 

título de Campeão Nacional nos 200 metros e pela sua integração na secção de 

atletismo do Sporting Clube de Portugal. 

Do presente voto de congratulação deverá ser dado conhecimento ao atleta 

Miguel Alves, ao JIV-Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde e ao 

Sporting Clube de Portugal. 

Horta, Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2019 

 

Os Deputados, 


