
TORNEIO INTERNACIONAL DE LANÇAMENTOS COM SUCESSO GARANTIDO 

No próximo fim-de-semana, dias 2 e 3 de Agosto disputa-se a XX edição do Torneio 

Internacional de Lançamentos da Juventude Vidigalense, onde estão inscritos vários atletas 

olímpicos. Marco Fortes, Frank Casanas, Mário Pestano, Erik Cadée e Irina Rodrigues são 

apenas algumas das estrelas que irão abrilhantar uma a edição com maior nível competitivo 

dos últimos anos e que já conta com 175 atletas inscritos, de 7 países. 

--------------------------------- 

Após o grande sucesso que foi a Taça Europa de Lançamentos, o CNL vai ser palco de outro 

grande evento internacional, o XX Torneio de Lançamentos da JV. Serão muitos os atletas 

olímpicos presentes, de vários países, que buscam a melhor forma para os Europeus de 

Zurique, ou os Jogos Olímpicos da Juventude em Nanjing (China) além de tentarem novos 

recordes pessoais aproveitando as excelentes condições para os lançamentos existentes no 

Centro Nacional de Lançamentos. 

 

ANÁLISE PROVA A PROVA 

Lançamento Martelo 

No sector feminino conta-se com a participação de Vânia Silva, campeã e recordista de 

Portugal com 69,55 metros, da atleta internacional Belga Irina Sustelo com um record pessoal 

de 57,93 metros e ainda a participação da recordista de Angola Mafuta Maketa. As campeãs 

nacionais de juvenis de Portugal e Espanha, Ana Fernandes e Natália Martin serão outras das 

presentes. 

 



Na prova masculina a grande estrela será o Olímpico e recordista de Espanha Javier 

Cienfuegos que terá como principal adversário o vice-campeão de Portugal António Vital e 

Silva. Miguel Carreira, campeão nacional de sub-23 e de juniores também tem participação 

confirmada. 

 

 

Lançamento Disco 

O lançamento do disco feminino conta com a Olímpica e Campeã de Portugal, Irina 

Rodrigues, a Campeã de Espanha, Sabina Asenjo e a Irlandesa Claire Fitzgerald. Marcará 

ainda presença mais uma atleta espanhola com um recorde pessoal acima dos 50 metros, Inês 

Carretero. A campeã nacional de juniores, Juliana Pereira, recentemente chegada do 

Campeonato do Mundo, também encerrará a época em Leiria. 

 



No setor masculino o disco promete ser uma das principais provas do Torneio, onde se vão 

defrontar vários atletas de top mundial. 

Os espanhóis Mário Pestano, Frank Casanas, Pedro Cuesta e os holandeses Erik Cadée e 

Marteen Persoon já lançaram mais de 60 metros este ano e prometem fazer voar o disco para 

bem longe, numa prova onde estará também presente o Campeão de Portugal, Filipe Vital e 

Silva. 

 

 

Lançamento Dardo 

No dardo feminino a luta pelos primeiros lugares será disputada por três das melhores 

espanholas da atualidade, Nora Bicet (com um recorde pessoal de mais de 63 metros), Elia 

Pascual e Lucia González. A recordista nacional de juvenis, Cláudia Ferreira, também 

marcará presença. 

 



No dardo masculino Tiago Aperta recordista e campeão de Portugal volta a marcar presença, 

estando esta época muito próximo de conseguir um novo Recorde de Portugal (está a apenas 

7 centímetros). Terá adversários à altura, os espanhóis Borja Barbeito com um recorde 

pessoal deste ano de 75.38 metros e o campeão de Espanha de 2014, Jordi Sanchez com 

73.88 metros. Manuel Uriz, também de Espanha, será outro atleta em competição com um 

recorde pessoal acima dos 70 metros. 

 

  

Lançamento Peso 

No lançamento do peso feminino a principal atleta inscrita é a atleta olímpica e campeã de 

Espanha Úrsula Pérez Ruiz, que já lançou 17.70m esta época e terá na irlandesa Claire 

Fitzgerald a principal adversária, com um recorde pessoal de 16.20 metros. A melhor 

portuguesa inscrita é a líder do ranking nacional de juniores, Jéssica Inchude. 

 

Do lado masculino o campeão de Portugal Marco Fortes, com um recorde de 21,02 estará 

presente nesta edição do torneio de lançamentos, procurando a melhor forma para os 

europeus de Zurique e encontrará no espanhol Carlos Tobalina o maior adversário (com 



20.15). Tsanko Arnaudov, recordista nacional de sub-23 e vice-campeão de Portugal irá tentar 

melhorar mais uma vez o seu recorde estabelecido esta época. 

 

 

Provas para jovens também com nível internacional 

Nas provas para os mais novos, também teremos em competição atletas de top internacional e 

que vão participar nos Jogos Olímpicos da Juventude, dois jovens atletas da Geórgia e uma 

Portuguesa.  

São eles, Giorgi Mujaridze no lançamento do peso para juvenis masculinos com um recorde 

pessoal de 18.28 metros e Giorgi Oniani no lançamento do martelo com 65.76 metros e Ana 

Fernandes no lançamento do martelo com 57,04. 

Temos ainda jovens da Holanda e de Espanha além de vários campeões nacionais e líderes 

dos nacionais destes escalões. 

 



 

 

 A primeira jornada terá início pelas 13 horas, terminando às 19:30 horas. No Domingo inicia-se 

às 14:30 e termina às 19:15 horas.  

Um agradecimento especial às entidades que se associaram a nós rumo a mais um evento que 

se espera de sucesso, nomeadamente: ADAL, CML, FPA, RAL, BVL, Pastelaria Pires, SAS 

IPL, Hóteis Eurosol. 

 

Pode consultar os vencedores das edições anteriores e recordes do torneio aqui: 

Vencedores do Torneio 

Recordes do Torneio 

Programa Horário 

Start List 

 

http://juventudevidigalense.pt/PDF/vencedores_do_torneio.pdf
http://juventudevidigalense.pt/PDF/recordes_do_torneio.pdf
http://juventudevidigalense.pt/2013%20PROGRAMAS/horario_regulamento%20XX%20TLJV.pdf
http://juventudevidigalense.pt/PDF/Inscri%C3%A7%C3%B5es%20Consulta31Jul-16h30.pdf

