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PRESS RELEASE 
 

Campeonato Nacional de Clubes - Apuramento 
25 e 26/ Maio/2013 

 

Decorreu nas instalações do RG3 e do Centro Desportivo da Madeira (Ribeira Brava) 

uma das cinco fases de apuramento do Campeonato Nacional de Clubes (as restantes 

foram disputadas simultaneamente em Lisboa, Leiria, Guimarães e Faro). 

 

Este é um dos momentos mais importantes para os clubes da Região e que define o seu 

escalonamento nas várias divisões nacionais, pelo que as provas decorreram com 

grande animação, verificando-se vários despiques bem interessantes. Só foi pena que o 

vento não tivesse ajudado mais os nossos atletas, pois, apesar do bom tempo, o vento 

esteve sempre muito forte e instável, prejudicando a obtenção de melhores resultados. 

 

Apurados e confrontados (ainda que provisoriamente) os resultados das várias fases 

desta competição que decorreram por todo o país, os madeirenses conseguiram apurar 

duas equipas para a primeira divisão: 

 

 - a equipa feminina do G.D. Estreito, que regressa à 1ª divisão depois de ter passado 

pela 2ª divisão em 2011 e 2012; 

  

- e a equipa masculina da A.D.R. Água de Pena, que faz a sua estreia absoluta na 1ª 

divisão, depois de em 2011 e 2012 também ter passado pela  2ª divisão. 

 

A A.C.D. Jardim da Serra (AJS) voltou a qualificar a sua equipa feminina para a 2ª 

divisão, muito perto de conseguir atingir a 1ª divisão e, desta vez, também a sua equipa 

masculina assegurou um lugar na 2ª divisão e, também, muito perto de atingir a 1ª 

divisão. Faltou um pouquinho de sorte! 

 

Também a equipa feminina do C.S. Marítimo e a equipa masculina do G.D. 

Estreito se qualificaram para a 2ª divisão. Em ambos os casos as equipas haviam 

disputado a 1ª divisão em 2012. 

Finalmente, a equipa masculina do CSM  apurou-se para a 3ª divisão.  

 

Valoriza-se o excecional mérito dos clubes que, com parcos recursos, continuam a 

conseguir melhorar as suas classificações e a ascender no panorama nacional! Estão de 

parabéns os seus dirigentes, técnicos e atletas! 

 

Em termos individuais, destacaríamos os atletas que entraram no reduzido lote dos três 

melhores resultados de todas as fases a nível nacional: 

 

- Ana Mafalda Ferreira (GDE) - 2ª nos 5000m (17'22"40) 

- Marisela Silva (GDE) - 2ª no lançamento do dardo (41,42m) 

- Sara Sousa (CSM) - 2ª no salto com vara (3,30m) 

- Estafeta da AJS (Joana Soares / Camila João / Cláudia Faria / Carla Soares) - 2ª 

nos 4x 400m (4'10"17) 

- Tânia Freitas (GDE) - 3ª nos 400m barreiras (65"10) 

- Bruno Moniz (ADRAP) - 3º nos 800m (1'55"63) 

- Décio Faria (AJS) - 3º no salto com vara (4,52m) 


