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RESULTADOS APURAMENTO CAMPEONATO NACIONAL CLUBES PISTA 

COBERTA 

 

A Federação Portuguesa de Atletismo realizou no fim-de-semana de 26 e 27 de janeiro 

o apuramento para o Campeonato Nacional de Clubes de Pista Coberta. 

Foram três as jornadas desta importante competição coletiva, que decorreu nas pistas 

cobertas de Braga e Pombal. 

Quanto às equipas presentes, o Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão que competiu 

com a equipa masculina, alcançou o 10º lugar entre as 39 equipas masculinas 

participantes, sendo assim a segunda equipa a ser apurada para a segunda divisão 

nacional.   

O Sporting Clube de Braga competiu com ambas as equipas, sendo a equipa masculina 

aquela que mais se destacou ao apurar-se também para a segunda divisão nacional, ao 

posicionar-se na 13ª posição desta fase de apuramento. 

De realçar a prestação da equipa feminina do Sporting Clube de Braga que poderia ter 

também alcançado a segunda divisão nacional caso cumprisse com o número mínimo de 

atletas exigidos pelo regulamento específico da competição. 

A nível individual destaque para os recordes regionais alcançados por Pedro Silva (SC 

Braga) nos 60 Metros Barreiras, com o registo de 7,38 segundos e por Francisco 

Rodrigues (SC Braga) nos 1500 metros, com o excelente tempo de 3.55,26 minutos. 

Destaque ainda para Tiago Costa (CCD Ribeirão) que alcançou um novo recorde 

pessoal de 2,04 metros que o colocam no topo da hierarquia nacional da especialidade. 

A fase final realiza-se no fim-de-semana de 9 e 10 de fevereiro, na pista coberta de 

Pombal, onde o CCD Ribeirão e SC Braga irão medir forças na segunda divisão 

nacional com os seguintes Clubes: CA Baixa da Banheira, NA Cucujães, ACR Senhora 

Desterro, AA Pinhalnovense, Escola do Movimento e AC Vermoil. 
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