
O Departamento Técnico da Associação de Atletismo de Braga, vem por este meio 

informar os seus clubes, que nos próximos dias 9 e 10 de Dezembro se irá efectuar a 1ª 

Concentração da Zona Norte, a ter local em Braga (Velocidade/Barreiras e Saltos) e 

Guimarães (Lançamentos e Meio Fundo), à semelhança do quem vem acontecendo nos 

últimos anos. 

Desta forma, os critérios de selecção mantém-se desde há alguns anos, sendo estes os 

seguintes: 

- Apenas são seleccionados atletas presentes nos 10 primeiros lugares do Ranking 

Nacional de Ar Livre; 

- Apenas serão seleccionados atletas cujos técnicos se encontrem presentes. Os técnicos 

que se encontrem englobados num sector nacional, poderão não estar presentes. 

O critério que se verificava nos anos anteriores, relativo à não presença dos atletas que 

se encontram englobados nos sectores nacionais, encontra-se suspenso, devido a 

alterações que este ano se verificarão nas convocatórias para concentrações nacionais. 

No entanto, atletas que até este momento se encontrem convocados para concentrações 

nacionais não serão convocados. 

O Centro de Formação da Zona Norte, em concordância com as respectivas associações 

regionais decidiram que a partir desta época desportiva, as concentrações se iriam 

destinar aos escalões de juvenis e juniores, ficando os atletas iniciados e infantis 

abrangidos pelas concentrações a ser efectuadas pelas respectivas associações. 

A lista de atletas e técnicos seleccionados para esta 1ª Concentração é a seguinte: 

 

SC Braga: 

Patrícia Monteiro (Velocidade/Barreiras)  Nelson Martins (Saltos) 

Miguel Gonçalves (Meio – Fundo)    Diogo Silva (Saltos) 

José Silva (Meio – Fundo)     Miguel Montês (Saltos) 

Fábio Costa (Meio – Fundo)    Catarina Veiga (Saltos) 

Tiago Silva (Meio – Fundo)    Sylvia Pereira (Saltos) 

Manuela Gonçalves (Meio – Fundo)   Adriano Lopes (Lançamentos) 

Raquel Pereira (Meio – Fundo)   Cláudia Ramôa (Lançamentos) 

Sara Pitães (Meio – Fundo)    Armando Silva 

Filipa Almeida (Meio – Fundo)   Sameiro Araújo 

Liliana Alves (Meio – Fundo)   Graça Borges 

 



GD Covelas: 

Jorge Santa Cruz (Meio-Fundo)    Marco Oliveira (Meio-Fundo) 

Henrique Antunes (Meio-Fundo)   Márcio Pereira (Meio-Fundo) 

Carlos Costa 

 

FC Vizela: 

Ricardo Costa (Meio-Fundo)    Catarina Ribeiro (Meio-Fundo) 

Salomé Rocha (Meio-Fundo)    Rui Santos 

 

CCD Ribeirão: 

Ricardo Torres (Velocidade)    Alexandra Sarmento 

Cristiana Cruz (Lançamentos) 

 

Moreirense FC: 

Ana Pereira (Meio-Fundo)    Carlos Costa 

 

 

Solicitamos que, o mais rapidamente possível, os responsáveis pelos clubes nos 

indiquem a presença ou ausência na referida concentração, por forma a efectuarmos a 

marcação na Pousada de Juventude de Braga e Guimarães. 

Entretanto serão divulgadas mais informações sobre a Concentração. 


