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RESULTADOS CAMPEONATO NACIONAL ESPERANÇAS 

 

Os Campeonatos Nacionais de Esperanças, para atletas juniores e seniores, com idade 

inferior a 23 anos, realizaram-se este fim-de-semana (26 e 27 Junho), na Pista de 

Atletismo do Estádio Universitário de Lisboa. 

O resultado final da participação bracarense neste Campeonatos Nacionais fez-se com 

três títulos nacionais, quatro medalhas de prata e ainda uma medalha de bronze. 

Salomé Rocha, atleta que representa o FC Vizela, alcançou dois títulos nacionais, 

tornando-se desta forma uma das atletas em maior evidência nos Campeonatos. O 

primeiro título foi alcançado na primeira jornada, com a vitória na prova de 3000 metros 

obstáculos, com o bom registo de 10.17,65. A segunda vitória foi conseguida na 

segunda jornada, na prova de 3000 metros, com a marca de 9.35,56. 

Em destaque também na prova de 3000 metros obstáculos, mas em masculinos, esteve 

Jorge Santa Cruz (NA Joane). O atleta venceu a prova com o registo de 9.07,01. 

Participou também na prova de 1500 metros onde terminou em sexto lugar com 3.57,19. 

Catarina Ribeiro (FC Vizela) secundou também a sua colega de equipa nas provas de 

3000 metros obstáculos, com a marca de 10.53,78 e 3000 metros com 9.39,00, 

tornando-se assim vice-campeã nacional nas duas provas. 

Também no pódio estiveram Tiago Costa (SC Braga) com um segundo lugar na prova 

de 5000 metros, com o tempo de 14.32,75 e Joana Costa (SC Braga), terceira 

classificada nos 1500 metros com o registo de 4.50,19. 

Foram obtidas ainda algumas posições de destaque, alcançadas pelos seguintes atletas: 

José Silva (SCB) 4º nos 1500 metros com 3.56,47 

Hugo Silva (CCDR) 4º lançamento do dardo com 52,88 

Bárbara Ferreira (SCB) 4ª nos 3000 metros obstáculos com 11.25,81 

Cláudia Râmoa (SCB) 6ª no lançamento dardo com 35,59 

Marco Oliveira (NAJ) 6º nos 3000 metros obstáculos com 9.44,35 

Ricardo Vale (SCB) 7º nos 5000 metros com 15.39,65 

José Silva (SCB) 8º lugar nos 800 metros com 1.56,75 

Colectivamente, em femininos o FC Vizela terminou na sexta posição com 30 pontos 

obtidos e em masculinos o SC Braga alcançou o 11º lugar com 15 pontos. 


