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RESULTADOS CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES 

 

Decorreram no Estádio Universitário em Lisboa os Campeonatos Nacionais de Juniores, 

organizados pela Federação Portuguesa de Atletismo, em colaboração com a 

Associação de Atletismo de Lisboa. 

A participação bracarense foi amplamente assinalada, com sete subidas ao pódio, 

através da conquista de dois títulos nacionais, uma medalha de prata e de quatro 

medalhas de bronze. 

Alda Fernandes (SC Braga) tornou-se logo campeã nacional, na prova de lançamento de 

martelo, primeira prova do programa de competições, abrindo assim caminho para os 

bons resultados seguintes. Esta mesma atleta alcançou ainda uma medalha de bronze no 

lançamento do disco e um sétimo lugar na prova de lançamento de peso. 

Ana Monjane (SC Braga), após se ter sagrado campeã nacional de esperanças, sagrou-se 

agora campeã nacional de juniores, na disciplina do salto em altura e ainda conseguiu 

sagrar-se vice-campeã nacional na prova de triplo salto. 

Joana Fernandes (SC Braga) nos 3000 metros obstáculos, Rafael Vilas Boas (SC Braga) 

no salto em altura e Patrícia Caldas (SC Braga) nos 800 metros alcançaram ainda a 

medalha de bronze. 

Colectivamente o SC Braga subiu pela terceira vez consecutiva ao pódio colectivo, 

alcançado mais uma vez o terceiro lugar, na competição colectiva feminina. 

Foram alcançados mais resultados dignos de registo: 

Patrícia Caldas (SC Braga), 4ª classificada nos 1500 metros; 

Margarida Ferreira (SC Braga), 4ª classificada no lançamento do disco; 

Paulo Rosário (SC Braga), 4º classificado nos 3000 metros; 

Rita Lopes (SC Braga), 5ª classificada nos 1500 metros; 

Patrícia Cardoso (SC Braga), 5ª classificada no lançamento do disco; 

Ana Fernandes (SC Braga), 6ª classificada nos 1500 metros e 7ª classificada nos 800 

metros; 

Hélder Pinto (SC Braga), 6º classificado nos 200 metros e 7º classificado nos 100 

metros; 

Sara Esteves (SC Braga), 6ª classificada nos 200 metros; 
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Daniel Costa (SC Braga), 7º classificado no lançamento do martelo; 

Hélder Costa (GRA Cruz), 7º classificado nos 800 metros e 8º classificado nos 1500 

metros. 
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