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RESULTADOS QUILÓMETRO JOVEM NACIONAL 

 

A delegação da Associação de Atletismo de Braga que se deslocou a Ponte de Sôr, para 

participar no Quilómetro Jovem Nacional, obteve brilhantes resultados. 

Ao nível colectivo a Associação de Atletismo de Braga (17:07,01) tornou-se na grande 

vencedora, triunfando sobre a Associação de Atletismo de Lisboa (17:22,55) e a 

Associação de Atletismo do Porto (17:33,52), segunda e terceira classificada, 

respectivamente. 

Ao nível individual foram obtidos dois títulos e uma medalha de bronze. Elsa Gomes 

triunfou no escalão de Iniciados, superiorizando-se à representante de Leiria com uns 

contundentes 5 segundos, tendo efectuado a marca de 3:01,90. Rita Lopes teve também 

um desempenho semelhante no escalão de Juvenis, ao triunfar com 3 segundos de 

avanço sobre a representante do Algarve, efectuando o registo de 2:59,92. 

Pedro Meireles, atleta que participou no escalão de Iniciados alcançou também o pódio, 

num meritório terceiro lugar, atrás dos atletas de Santarém e Aveiro, tendo obtido o 

tempo de 2:41,53. 

Ana Fernandes, que também competiu no escalão de Juvenis, esteve muito perto de 

garantir o terceiro lugar final, no entanto a ponta final mais forte da atleta de Lisboa, 

roubou-lhe esta classificação, ficando assim no quarto lugar final, com o registo de 

3:03,76. 

Por fim, os dois atletas masculinos que competiram no escalão de Juvenis, Francisco 

Rodrigues (2:37,73) e Hélder Costa (2:42,17), classificaram-se no sexto e décimo 

quarto lugar, respectivamente. A prova foi marcada por bastantes quedas e contactos 

entre atletas, o que prejudicou o desempenho individual dos mesmos. 

A Associação de Atletismo de Braga vem por este meio agradecer o esforço de todos os 

atletas que contribuíram para a vitória colectiva nesta importante competição nacional, 

assim como dos seus respectivos técnicos que os prepararam de forma exemplar. 

 

 


