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RESULTADOS CAMPEONATOS PORTUGAL 

 

Os Campeonatos de Portugal, prova maior do atletismo português, que se realizaram no 

Estádio Universitário, em Lisboa, possibilitaram um excelente culminar de época para 

algumas jovens atletas do Sporting Clube de Braga, além do regresso às vitórias da 

atleta Jessica Augusto. 

Assim sendo, o maior destaque segue para Jessica Augusto, que após o interregno 

efectuado devido a motivos extra desportivos, sagrou-se campeã de Portugal na prova 

de 1500 metros, com a marca de 4.16,42, prosseguindo assim o seu percurso para os 

Campeonatos do Mundo de Atletismo. 

Foram ainda conseguidas quatro medalhas de prata. Ercília Machado (SC Braga) 

arrecadou duas, nas provas de 1500 e 800 metros, com os registos de 4.17,59 e 2.10,86, 

respectivamente. Catarina Ribeiro (SC Braga), após a medalha alcançada nos 

Campeonatos da Europa de Esperanças, alcançou agora a prata na prova de 5000 

metros, com a marca de 16.16,57. 

Em especial evidência, por ainda serem atletas do escalão de juniores, estiveram Alda 

Fernandes (SC Braga), com a medalha de prata na prova de lançamento do martelo, 

num lançamento efectuado a 48,77 metros, e ainda, Ana Monjane (SC Braga) que 

alcançou a medalha de bronze na prova de salto em altura, com um novo recorde de 

Braga do escalão de juniores e seniores, com o registo de 1,77 metros. Alda Fernandes 

obteve ainda o sexto lugar na prova de lançamento do disco, com um recorde regional 

de juniores de 40,12 metros. 

Destacaram-se ainda as seguintes atletas: 

- Alexandra Gonçalves (SC Braga), 5ª classificada no lançamento do disco; 

- Sónia Marques (SC Braga), 6ª classificada no salto comprimento; 

- Margarida Ferreira (SC Braga), 7ª classificada no lançamento do disco; 

- Sérgio Silva (CCD Ribeirão), 8º classificado no salto em comprimento. 
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