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RESULTADOS FINAL CAMPEONATO NACIONAL CLUBES PISTA AR LIVRE 

 

Sporting Clube de Braga (SCB) e Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão (CCDR) 

foram os clubes que se fizeram representar na Final do Campeonato Nacional de 

Clubes. 

O SC Braga fez-se representar em femininos na 1ª divisão nacional e em masculinos na 

3ª divisão nacional. Por sua vez o CCD Ribeirão competiu em masculinos na 2ª divisão 

nacional. 

A competir na pista do Estádio Universitário de Lisboa, a equipa feminina do SC Braga 

não conseguiu manter o terceiro lugar alcançado no Campeonato Nacional de Clubes de 

Pista Coberta, perdendo esta posição para a equipa da JOMA, ficando assim no quarto 

lugar final, atrás também das equipas do Sporting CP e SL Benfica. 

Os destaques do SC Braga nesta competição pertenceram a Ercília Machado nos 1500 

metros e Cláudia Pereira nos 5000 Metros que venceram as suas competições. Ana 

Monjane no salto em altura, com um novo recorde de Braga no escalão de Juniores e 

Seniores a 1,74 metros, Alexandra Gonçalves no lançamento do disco e Catarina 

Ribeiro nos 3000 Metros, conseguiram o segundo lugar. 

Nesta mesma pista a equipa masculina do CCD Ribeirão alcançou a terceira posição 

final, atrás das equipas da AA Coimbra e da JOMA. 

Na equipa do CCD Ribeirão destacaram-se com vitórias Sérgio Silva no salto em 

comprimento, com um recorde pessoal de 7,00 metros, Raul Veloso nos 100 Metros, a 

equipa de 4x100 metros (Sérgio Silva, Raul Veloso, Joaquim Rodrigues e Eduardo Sá) e 

Ricardo Cruz no lançamento do disco. 

A competir em Abrantes, a equipa masculina do SC Braga alcançou o quarto lugar final 

atrás das equipas do CA Baixa da Banheira, GA Fátima e CB Faro, com destaque para 

as vitórias de Tiago Costa nos 1500 metros e 3000 metros e Márcio Cunha no 

lançamento do dardo. 

 

 


