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6 outubro, 2022 

Corrida Volkswagen: Move Together! 

– Andralino Furtado e Raquel Trabuco vencem Corrida Volkswagen 

– 2.500 pessoas no recinto da Volkswagen Autoeuropa 

 

 

Palmela – Andralino Furtado e Raquel Trabuco foram os grandes vencedores da 

Corrida Volkswagen 2022, que teve lugar ontem nas instalações da Volkswagen 

Autoeuropa, em Palmela. 

 

O atleta Andralino Furtado conquistou o 

1º lugar da 9ª edição da Corrida 

Volkswagen, completando os 10 km aos 

00:30:27 minutos. Bruno Paixão alcançou 

o segundo lugar com 00:31:04 minutos e 

João Bragadeste completou o pódio com 

00:32:32 minutos. 

 

Na competição feminina, Raquel Trabuco 

foi a grande vencedora com 00:36:59 

minutos, seguindo-se Rita Ribeiro com 00:38:24 minutos e Palmira Quinhama com 

00:39:33 minutos a ocuparem a segunda e terceira posição respetivamente.  

 

Os primeiros colaboradores da Volkswagen Autoeuropa a cortar a meta foram, mais 

uma vez, o André Fernandes e a Inês Mota. 

 

A SIEMENS foi a equipa vencedora da prova corporate – uma prova de estafeta 

realizada ao longo dos 10 km. 

 

Durante a manhã decorreu ainda a caminhada de 4km para visitar as linhas de 

produção e os mais pequenos correram para as medalhas na prova MINI de vários 

escalões. 

 

Nesta edição, os prémios em destaque foram: para os primeiros classificados, um 

cheque-viagem “Dreamcatcher” para duas pessoas com destino à escolha, cortesia da 

Volkswagen Financial Services; para os segundos classificados um cheque no valor de 

250,00€ para aquisição de equipamentos no site da Altice Portugal; e para os terceiros 

classificados, um Smartwatch Galaxy da Samsung. Todos os atletas foram premiados 

com a medalha de finisher da Corrida Volkswagen e contaram com várias ofertas por 

parte dos patrocinadores. 

 

Lançada em 2011, a Corrida Volkswagen é uma competição clássica no calendário 

nacional de provas de corrida. Milhares de participantes já percorreram as naves da 
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fábrica de Palmela, naquela que é uma ocasião única para ver de perto as linhas de 

produção de onde saem diariamente os modelos T-Roc, Sharan e SEAT Alhambra. 

 

Patrocinadores: Adidas, Acciona, Algeco, Alardo, Altice Empresas, ATIV, Atlas Copco, 

Coca Cola, Croffee, CP – Comboios de Portugal, Desportiva, Dura, Eurest, Fertagus, 

Fitness Hut, Gigabar – Trabalho temporário, HR Group, Isporeco, Iturri, Laso, Luisa Todi, 

Luz Saúde, Médis, Motherson, Navigator Company, Plasman, Powershield, Rangel, 

Samsung, SEW Eurodrive, Siemens, SIVA PHS, T-Systems, Urvina, Vista Alegre, 

Volkswagen Digital Solutions, Volkswagen Financial Services, Volkswagen Group 

Services. 

 

Apoio institucional: Câmara Municipal de Palmela  

 

Media partners: Sapo, Runners Magazine 

 

 

 

Sobre a Volkswagen Autoeuropa:   
A marca Volkswagen está presente em mais de 150 mercados. O Grupo Volkswagen detém 120 fábricas em todo o 
mundo e produz veículos em 19 países europeus e 10 países entre a América, Ásia e África. A fábrica de Palmela 
fechou o ano de 2021 com 5.124 colaboradores e 210.754 unidades produzidas. Em Palmela, são produzidos os 
modelos T-Roc, Sharan e SEAT Alhambra. Em 2021 o T-Roc foi o modelo da Volkswagen mais vendido em Portugal. 


