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TORNEIO OLÍMPICO JOVEM NACIONAL 
 

O Torneio Olímpico Jovem Nacional, realizado no decorrer deste fim-de-semana na 

cidade da Covilhã, comemorou a sua vigésima quinta edição. 

Foi neste ambiente de festa que a delegação da Associação de Atletismo de Braga se 

apresentou, tendo alcançado vários pódios individuais, à semelhança do que tem 

ocorrido nas épocas transactas. 

Na jornada de sábado, Cristiana Cruz (CCD Ribeirão) alcançou um excelente 4º lugar, 

ficando a apenas 1 centímetro do pódio, na prova de lançamento do disco. Joana Araújo 

(SC Braga) atingiu também o 4º lugar na prova de 300 metros barreiras.  

Nesta jornada pródiga de quartos lugares, o primeiro fora do pódio, Joaquim Rodrigues 

(CCD Ribeirão) também alcançou o quarto lugar, na prova de 100 metros. 

Adriano Lopes (SC Braga) um dos candidatos ao pódio, quedou-se no entanto por um 

razoável 5º lugar na prova de lançamento do peso. 

Nos 3000 metros, Catarina Ribeiro (FC Vizela) alcançou a primeira medalha para a 

delegação de Braga, ao tornar-se campeã nacional do Olímpico Jovem. Também nesta 

prova, Ricardo Costa (FC Vizela) alcançou também o 5º lugar. 

A estafeta iniciada feminina, constituída por Ana Monjane, Rita Lourenço, Cátia 

Rodrigues e Vanda Pinto, obtiveram também um lugar no pódio, desta feita, um 

inesperado terceiro lugar. 

No final desta jornada, Luís Vinhas (SC Braga) conseguiu obter um 5º lugar no 

lançamento do dardo, tendo também conseguido o mesmo resultado nas provas de 

lançamento do peso e salto em comprimento, na jornada de Domingo. 

Ao abrir a segunda jornada, Cláudia Ramôa (SC Braga) conseguiu a terceira medalha 

para a delegação de Braga, ao obter o segundo lugar na prova do lançamento do dardo. 

A penúltima medalha foi obtida através da Salomé Rocha (FC Vizela), ao vencer a 

prova de 800 metros, de forma bastante disputada. 

Outro resultado de destaque foi conseguido por Ana Patrícia Cardoso (SC Braga) ao 

obter um 5º lugar no lançamento do peso. 

Na última prova deste Olímpico Jovem, a equipa de Braga da estafeta de 4x100 metros 

juvenis masculinos (Adriano Lopes, Joaquim Rodrigues, Bruno Magalhães e Miguel 



ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BRAGA 
 

                PRAÇA DOS ARSENALISTAS, 75 - 3º DTO. - 4700 BRAGA  
 
 DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Telefone: 253214780        Fax:253621499               email:miguelcaldas@aabraga.pt 

Montês) conseguiu a última medalha, das cinco conseguidas, para a delegação de Braga, 

ao conseguir vencer a prova, tornando-se desta forma campeões nacionais. 

Foi assim neste ambiente de comemoração que terminou o desempenho da delegação de 

Braga nesta 25ª edição do Torneio Olímpico Jovem Nacional. 

Colectivamente a Associação de Atletismo de Braga alcançou o sétimo lugar, 

melhorando desta forma a classificação obtida na edição do ano transacto (9º lugar). 

Este lugar merece ainda maior destaque quando se analisam os zero pontos obtidos em 

quatro provas (duas provas de marcha por ausência de marchadores, estafeta de 4x80 

metros iniciados masculinos que foi desclassificada e 80 metros iniciados masculinos 

onde também ocorreu desclassificação).  

O Departamento Técnico agradece desta forma todo o empenho e determinação 

mostrado por todos os atletas, assim como o trabalho de todos os técnicos, que 

permitiram este bom desempenho. 

 

 

 


