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RESULTADOS CAMPEONATO NACIONAL ESPERANÇAS (SUB23) 

 

Os Campeonatos Nacionais de Esperanças, destinado a atletas sub23 anos, realizado na 

Pista de Atletismo Gémeos Castro, em Guimarães, numa realização conjunta da 

Federação Portuguesa de Atletismo e da Associação de Atletismo de Braga permitiu 

que os atletas bracarenses mostrassem uma vez mais o seu valor na modalidade. 

Com dois títulos individuais, uma medalha de prata e quatro medalhas de bronze, 

somando ainda um terceiro lugar colectivo, se faz a história destes Campeonatos 

Nacionais. 

O primeiro título nacional foi alcançado por Ana Monjane (SC Braga), na prova de salto 

em altura, onde alcançou a marca de 1,75 metros, que passam a constituir novo recorde 

regional de juniores e seniores. 

Na segunda jornada, Catarina Ribeiro (SC Braga) alcançou o segundo título para a as 

cores bracarenses, ao levar de vencida a prova de 3000 metros. Esta atleta alcançou 

ainda a medalha de prata na prova de 1500 metros. 

As medalhas de bronze foram conseguidas por Alda Fernandes (SC Braga) na prova de 

lançamento do martelo, Hugo Silva (CCD Ribeirão) na prova de lançamento do dardo e 

Barbara Ferreira (SC Braga) nas provas de 3000 metros e 3000 metros obstáculos. 

Durante a competição, outros resultados dignos de destaque, foram alcançados: 

- Alda Fernandes (SC Braga) 4ª classificada no lançamento do disco e 5ª classificada 

lançamento do peso; 

- Ana Monjane (SC Braga) 5ª classificada no triplo salto; 

- Marco Oliveira (CCD Ribeirão) 6º classificado nos 1500 metros; 

- Joana Fernandes (SC Braga) 6ª classificada nos 3000 metros obstáculos; 

- Patrícia Cardoso (SC Braga) 6ª classificada no lançamento do disco e 8ª classificada 

no lançamento do peso; 

- Cláudia Ramôa (SC Braga) 6ª classificada no lançamento do dardo; 

- Vera Castro (EBP Gonçalo Sampaio) 6ª classificada 400 metros barreiras; 

Colectivamente o SC Braga alcançou o terceiro lugar, atrás das equipas do SL Benfica e 

do Sporting CP. 
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