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DEPARTAMENTO TÉCNICO
RESULTADOS OLÍMPICO JOVEM NACIONAL
Decorreu no passado fim-de-semana (5 e 6 de Junho) o expoente máximo da
competição juvenil do atletismo português, realizado na pista de atletismo inserida no
Estádio Municipal de Leiria.
O Torneio Olímpico Jovem Nacional engloba uma competição por Associações de
Atletismo, onde estão representados todos os distritos de Portugal continental, mais as
delegações da Madeira e Açores, juntamente com uma selecção representativa de
Macau, englobando cerca de 640 atletas.
A delegação da Associação de Atletismo de Braga, representativa de todo o distrito de
Braga partiu na sexta-feira (4 Junho), composta por 33 atletas e 4 técnicos, rumo a uma
unidade hoteleira de Fátima.
Logo a abrir a primeira jornada da competição, na prova de 110 metros barreiras, o
atleta do SC Braga, Hélder Pinto, abriu o mote para a conquista de medalhas, num total
de 15, conseguindo o segundo lugar e a respectiva medalha de prata.
Nos 1500 metros obstáculos, Elsa Gomes (SC Braga) obteve a segunda medalha, ao
terminar no terceiro lugar da prova.
Logo de seguida, na mesma competição mas em masculinos, Hélder Costa (GRA Cruz)
conseguiu produzir um dos momentos mais altos da competição, ao terminar em
primeiro lugar com a obtenção de um novo recorde nacional registado em 4.23,56
minutos.
As provas de obstáculos foram extremamente profícuas para a delegação de Braga, com
Catarina Rodrigues (SC Braga) a conseguir mais uma medalha ao obter o terceiro lugar
na prova de 2000 metros obstáculos.
Alda Fernandes (SC Braga) também quis mostrar o valor do sector de lançamentos da
AA Braga e desta forma conseguiu uma vitória arrancada a ferros no lançamento do
martelo (48,17 contra 48,10 metros da segunda classificada), conseguindo assim a
segunda medalha de ouro da delegação bracarense.
Numa autêntica luta entre especialidades, foi a vez de Rafael Vilas Boas (SC Braga)
brilhar, ao conseguir a vitória, com novo recorde regional de Braga, na prova de salto
em altura, com o registo de 1,89 metros, obtendo assim a terceira medalha de ouro.
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Para acabar em beleza a primeira jornada, a equipa de estafeta de 4x80 metros,
constituída por Eduardo Sá, Ricardo Ferreira, Pedro Silva e Rafael Vilas Boas
obtiveram a quarta medalha de ouro ao conseguir o registo de 37,11, marca que também
passa a constituir novo recorde regional da AA Braga.
E desta forma terminou a primeira jornada, em ambiente extremamente festivo, fruto da
obtenção de 4 medalhas de ouro, 1 medalha de prata e 2 de bronze.
A segunda jornada da competição, realizada no domingo de manhã (6 de Junho)
arrancou também da melhor forma com Pedro Silva (SC Braga) a terminar a competição
dos 100 metros barreiras no segundo lugar, muito perto do vencedor com o registo de
14,23 segundos, marca que também passa a constituir um novo recorde regional.
Ana Monjane (SC Braga) alcançou também altos voos, ao terminar o salto em altura na
primeira posição, com um novo recorde regional de braga de 1,70 metros, marca que lhe
permite ingressar no percurso de alta competição da Federação Portuguesa de
Atletismo. Estava assim conseguida a quinta medalha de ouro.
Voltaram depois as provas de meio fundo, sendo obtidas mais três medalhas, alcançadas
por Ana Fernandes (FC Vizela) terceira classificada nos 1000 metros, Francisco
Rodrigues (GRA Cruz) também nos 1000 metros com um segundo lugar e ainda por
Patrícia Caldas (SC Braga) ao ser terceira classificada nos 800 metros.
Já com duas medalhas de ouro conquistadas Rafael Vilas Boas (SC Braga) não se
mostrou satisfeito tendo obtido mais uma na prova de salto em comprimento, ao obter a
marca de 6,20 metros. O medalheiro contava nesta altura 6 medalhas de ouro, 3 de prata
e quatro de bronze.
No final da jornada Alda Fernandes (SC Braga) obteve ainda o segundo lugar no
lançamento do peso, e Ana Monjane (SC Braga) o terceiro lugar no triplo salto,
conseguindo ambas a sua segunda medalha.
Foi assim, com um total de 15 medalhas alcançadas (6 de ouro, 4 de prata e 5 de
bronze), juntamente com um recorde nacional e 5 recordes regionais que se fez a
história da edição de 2010 do Torneio Olímpico Jovem Nacional.
Colectivamente a AA Braga terminou a competição num honroso 6º lugar, atrás das
selecções de Lisboa, Leiria, Aveiro, Porto e Santarém, mostrando assim o valor do
atletismo do distrito bracarense.
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