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DEPARTAMENTO TÉCNICO
RESULTADOS CAMPEONATO NORTE CORTA-MATO + CAMPEONATO
REGIONAL CORTA-MATO LONGO
A cidade de Felgueiras acolheu mais uma vez o Campeonato do Norte de Corta Mato,
onde se incluiu também o Campeonato Regional de Corta Mato Longo, para os escalões
de Juniores e Seniores.
Efectuando uma síntese das competições efectuadas foram alcançadas um total de 9
medalhas por atletas filiados na Associação de Atletismo de Braga, o que mostra a força
bracarense nesta especialidade do atletismo.
No escalão de Benjamins, os melhores resultados foram alcançados por atletas do
Futebol Clube de Vizela, com o quarto lugar de Marta Ferreira e o segundo lugar de
André Natário.
Já no escalão de Infantis, foram alcançadas três medalhas, sendo Diogo Silveira (FC
Vizela) o terceiro classificado no sector masculino e Elsa Gomes (SC Braga) e Sandra
Oliveira (FC Vizela) segunda e terceira classificadas no sector feminino,
respectivamente.
O escalão de Iniciados mostrou-se também profícuo para a obtenção de medalhas. Pedro
Silva (FC Vizela) sagrou-se vice-campeão do norte, sendo seguido por Rafael Silva do
Liberdade FC no terceiro lugar.
Hélder Costa (GRA Cruz) logrou também uma ida ao pódio, sendo segundo
classificado, enquanto Jéssica Lopes (Liberdade FC) foi a melhor no sector feminino
com um quinto lugar final.
Nos escalões seguintes disputaram-se em conjunto os Campeonatos Regionais de Corta
Mato Longo da AA Braga, de Juniores e Seniores.
Nos escalões de Juniores Helena Alves (FC Vizela) com um quarto lugar final sagrou-se
campeã de Braga, mesmo lugar ocupado por André Silva (Liberdade FC) que lhe valeu
também o título regional.
No escalão de Seniores Bárbara Ferreira (SC Braga) e Rosa Oliveira (EA Rosa Oliveira)
ocuparam o segundo e terceiro lugar, respectivamente, sagrando-se Bárbara Ferreira
campeã regional de Braga.
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No sector masculino José Pires (FC Vizela) com o décimo lugar final sagrou-se
campeão de Corta Mato Longo da AA Braga.
Colectivamente foram alcançados os seguintes títulos:
- GRA Cruz segundo lugar em Infantis Masculinos;
- FC Vizela primeiro lugar em Iniciados Masculinos.
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