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----    NOTNOTNOTNOTÍÍÍÍCIASCIASCIASCIAS    ----    
Campeonatos de Portugal de Provas Combinadas 
Rio Maior - 26 e 27 de Maio de 2012 

Atletas de Alcanena conquistam titulosAtletas de Alcanena conquistam titulosAtletas de Alcanena conquistam titulosAtletas de Alcanena conquistam titulos    
O podium dos Campeonatos de Portugal de Provas 
Combinadas viu dois atletas da Casa do Povo de Alcanena 
subirem ao 2º e 3º lugar em Seniores e ainda um ao 2º lugar 
nos Sub-23. 

Irmãos Santos repetem classificações de 2011Irmãos Santos repetem classificações de 2011Irmãos Santos repetem classificações de 2011Irmãos Santos repetem classificações de 2011    
Os irmãos Santos repetiram os lugares 
conquistados na edição de 2011, mas 
desta vez com sortes diferentes. 

Para Pedro Santos o 2º lugar e o 
correspondente titulo de Vice Campeão 
Nacional com 6692 pontos, numa 
competição em que os melhores registos 
aconteceram nos 110 mts bar com 15,30 e 
no salto c/vara com 4,20 (rec pes 
igualado). 

Já para Carlos Santos o 3º lugar obtido 
teve um sabor especial, pois ao terminar 
com 6402 pontos bateu o seu recorde 
pessoal no Decatlo melhorando o anterior 

em 85 pontos (antes 6317). Nos parciais de salientar os recordes pessoais nos lançamentos 
do Peso com 11,65 e do Disco com 37.59. 

Alexandre Gameiro com eAlexandre Gameiro com eAlexandre Gameiro com eAlexandre Gameiro com estreia auspiciosastreia auspiciosastreia auspiciosastreia auspiciosa    
A competir pela 1ª vez nos Campeonatos de 
Portugal de Provas Combinadas, o Sub-23 
Alexandre Gameiro não podia ambicionar melhor 
estreia, pois para além de se sagrar Vice Campeão 
Nacional no seu escalão, bateu por larga margem o 
seu recorde pessoal ao terminar com 5771 pontos 
(antes 5293) melhorando 478 pontos. 

Refira-se que para além deste excelente resultado 
global, obteve excelentes parciais registando 
recordes pessoais em 9 das disciplinas, com 
destaque para os 3,90 mts alcançados no salto 
c/vara, marca que lhe garante desde já os minimos 
de participação no Campeonato Nacional de Sub-23 

nesta disciplina. 

 

 

 

 

 

Ao centro na foto, ladeado pelos irmãos Santos que 
apadrinharam a sua estreia 
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Bernardo Malaca bate recorde pessoal no OctatloBernardo Malaca bate recorde pessoal no OctatloBernardo Malaca bate recorde pessoal no OctatloBernardo Malaca bate recorde pessoal no Octatlo    
Bernardo Malaca disputou pela 2ª vez o Campeonato Nacional de 
Juvenis de Provas Combinadas classificando-se na 10ª posição. O 
total obtido de 4308 pontos permitiu-lhe bater o recorde pessoal no 
Octatlo por 83 pontos (antes 4225). 

 

 

 

 

 

Miguel Monteiro com minimos para o Campeonato Nacional de JuvenisMiguel Monteiro com minimos para o Campeonato Nacional de JuvenisMiguel Monteiro com minimos para o Campeonato Nacional de JuvenisMiguel Monteiro com minimos para o Campeonato Nacional de Juvenis    

Ainda no passado fim-de-semana, mais um registo de qualidade 
para outro jovem de Alcanena, que a participar extra competição 
nos Campeonatos Distritais de Juvenis de Leiria que decoreram na 
Pista de Pombal, bateu o seu recorde pessoal no salto c/vara ao 
transpôr a fasquia colocada a 3,10 mts, marca que lhe permite 
marcar presença no Nacional do seu Escalão nesta disciplina. 

 

 

 

 

Informação fornecida pela Direcção da Casa do Povo de Alcanena 


