Nota Biográfica de Pedro Miguel Carvalhais Bento
Nasceu a 3 de julho de 1973, sendo natural de Ponte de Vagos. Licenciado em Ensino
Básico – variante de Educação Física e Mestre em Jogo e Motricidade na Infância,
pela Escola Superior de Educação de Coimbra.

Em termos profissionais, iniciou a carreira como professor do 1º Ciclo em 2001.
Sendo integrado no Quadro de Zona Pedagógica de Coimbra em 2006 e ainda, hoje,
mantem o mesmo vínculo.
Fez o curso de treinador de Futebol UEFA – B em 2003, estando na formação do
Beira-Mar durante 4 anos e 1 ano na formação do CRAC.

Em 2015, esteve na génese da Associação Desportiva e Cultural Juveforce – Ponte de
Vagos que veio continuar e reforçar o trabalho, até aqui, desenvolvido pela Betel
projeto desportivo, também, iniciado por si.

Em 1986 esteve na fundação do Agrupamento nº 851 de Escuteiros de Ponte de
Vagos como explorador saindo em 2003 do ativo, já como chefe da 3ª secção.

Entre 2012 e 2017 participou nos Ciclos de Conferência sobre o Jogo e Motricidade
na Infância, que se realizaram na Escola Superior de Educação de Coimbra, tendo
apresentado comunicações em 2015 e 2017.
Em 2014 apresentou comunicação na conferência Internacional: Ciências no Treino
do Futebol, organizado pela Escola Superior de Educação de Coimbra e Associação
de Futebol de Coimbra.

Em 2014 apresentou uma comunicação no IX Seminário de Desenvolvimento Motor
da Criança, realizado na Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa.

Foi secretário do Gabinete de Apoio aos Vereadores da Câmara Municipal de Vagos
no mandato 2013/17, incidindo a base de trabalho nas áreas do Desporto e da
Educação.

Atualmente é Vereador com os pelouros da Ação Social, Educação, Desporto,
Juventude e Tempos livres.

Paralelamente ao longo destes anos tem estado ligado a várias associações de
carácter Desportivo, Cultural e Humanitário.

