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1. INTRODUÇÃO 

 

Cada temporada que se inicia apresenta mais um desafio para a estrutura da Juventude Vidigalense. 

Chegada a altura de fazer o balanço do trabalho feito, a época de 200

os resultados, as iniciativas, as actividades

pormenorizado mas também objectivo.  

Agora inicia-se o ciclo de 2010-2011 com nov

A uma mudança na liderança do clube juntou

e a modernização de instalações e procedimentos.

Esperamos neste relatório dar um retrato fiel do que fizemos e do que

ainda melhor informados da realidade deste grande clube.
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Cada temporada que se inicia apresenta mais um desafio para a estrutura da Juventude Vidigalense. 

Chegada a altura de fazer o balanço do trabalho feito, a época de 2009-2010 veio a revelar

actividades, que sinceramente será difícil resumi-las num relatório que se pretende 

com novas realidades e novos desafios. 

uma mudança na liderança do clube juntou-se a profissionalização de algumas áreas, a reorganização da equipa técnica 

e a modernização de instalações e procedimentos. 

Esperamos neste relatório dar um retrato fiel do que fizemos e do que pretendemos fazer para que todos os leitores fiquem 

ainda melhor informados da realidade deste grande clube. 

Leiria, Outubro de 2010 
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Cada temporada que se inicia apresenta mais um desafio para a estrutura da Juventude Vidigalense.  

veio a revelar-se fantástica. Foram tantos 

las num relatório que se pretende 

se a profissionalização de algumas áreas, a reorganização da equipa técnica 

pretendemos fazer para que todos os leitores fiquem 
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2. RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA ÉPOCA DE 20
 
 

2.1- Actividade Desportiva  
 

2.1.1 – Atletas Federados

 

 

Com as dificuldades financeiras que atingem actualmente 

centenas de atletas como aconteceu em 200

Assim, tendo em consideração a sua realidade financeira, 

uma dinâmica de crescimento em termos de número de atletas

Ainda assim tivemos 254 atletas inscritos (o terceir

praticantes, chegando inclusive a superar algumas das Associações Distritais mais pequenas.

 

Na tabela 1, podemos observar como estiveram distribuídos os nossos atletas pelos diversos 

 

Tabela 1 

Benjamins A

Benjamins B

Esperanças

Veteranos

 

No gráfico seguinte podemos visualizar o número de atletas que a 

            

2.1.2 Enquadramento Técnico
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���� Filiámos 254 atletas, 1

���� Continuámos a ser o clube do país com mais praticantes filiados.
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA ÉPOCA DE 2009/2010 

Atletas Federados 

Com as dificuldades financeiras que atingem actualmente o país, a JV cada vez tem mais obstáculos à manutenção de 

aconteceu em 2007 e 2009.  

sua realidade financeira, técnica e logística, a JV teve de inverter na passada temporada 

uma dinâmica de crescimento em termos de número de atletas, optando por grupos mais reduzidos para cada técnico. 

(o terceiro maior registo de sempre) e continuámos a ser o clube do país com mais 

, chegando inclusive a superar algumas das Associações Distritais mais pequenas. 

Na tabela 1, podemos observar como estiveram distribuídos os nossos atletas pelos diversos escalões etários:

Tabela 1 – Atletas filiados pela JV em 2009/2010 
Escalão Masculinos Femininos Total 

Benjamins A 8 11 19 

Benjamins B 12 10 22 

Infantis 16 15 31 

Iniciados 17 22 39 

Juvenis 18 14 32 

Juniores 23 12 35 

Esperanças 18 6 24 

Seniores 16 8 24 

Veteranos 11 17 28 

Totais 139 115 254 
 

seguinte podemos visualizar o número de atletas que a JV federou nas últimas dezanove

 

Enquadramento Técnico 
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atletas, 139 do género masculino e 115 do género feminino; 

Continuámos a ser o clube do país com mais praticantes filiados. 

Leiria, Outubro de 2010 
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obstáculos à manutenção de três 

ve de inverter na passada temporada 

s reduzidos para cada técnico.  

mos a ser o clube do país com mais 

escalões etários: 
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Esta época foi marcada por uma reestruturação da equipa técnica

descentralizar responsabilidade e funções de forma a potenciar e valorizar o trabalho dos 

técnicos e evitando a sobrecarga dos que têm sido mais activos.

Dividimos o clube em vários sectores, com uma certa autonomia nas suas iniciativas e 

actividades, que por sua vez foram supervisionados pela direcção do clube e 

coordenador técnico. 

A organização que implantámos pode ser 

seguinte esquema: 

Cada coordenador tentou encontrar estratégias para melhorar 

acções de formação, troca de conhecimentos

dos mais promissores atletas do clube, acompanhando de uma forma regular o trabalho por eles desenvolvido.

Criamos ainda uma função de supervisor, assumida por técnicos 

colaboram pontualmente com o clube, sobretudo ao nível do acompanhamento e supervisão do trabalho dos nossos 

treinadores. 

Em termos de entrada e saída de treinadores, é de salientar que integrá

Jorge, que passou a orientar o escalão de Benjamins

fundo, Josephine Silva, que idealizou e coordenou a nossa academia de atletismo e Nataniel Lopes, que assegurou o 

funcionamento do escalão de Benjamins. 

Em síntese, o novo modelo que implantámos teve sucesso e, embora tenha aspectos a melhorar é um sistema que tentaremos 

continuar a adoptar em próximas épocas, assim os recursos humanos o permitam.

����  Redefinimos o modelo de organização do clube

����  Colocamos em prática um projecto inédito, a Academia de Atletismo;

����  Integrámos quatro novos técnicos na equipa: Josephine Silva, Liliana Jorge, Nataniel Lopes e 
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uma reestruturação da equipa técnica, continuando a tentar 

descentralizar responsabilidade e funções de forma a potenciar e valorizar o trabalho dos 

que têm sido mais activos. 

Dividimos o clube em vários sectores, com uma certa autonomia nas suas iniciativas e 

actividades, que por sua vez foram supervisionados pela direcção do clube e por um 

pode ser melhor compreendida através da visualização do 

Cada coordenador tentou encontrar estratégias para melhorar o seu sector, com a realização de estágios, concentrações, 

acções de formação, troca de conhecimentos, assim como a definição de uma estratégia de melhor

acompanhando de uma forma regular o trabalho por eles desenvolvido.

Criamos ainda uma função de supervisor, assumida por técnicos de referência que não residem na 

colaboram pontualmente com o clube, sobretudo ao nível do acompanhamento e supervisão do trabalho dos nossos 

de treinadores, é de salientar que integrámos dois novos elemento

, que passou a orientar o escalão de Benjamins, Luís Lagos, que iniciou um trabalho com um grupo de iniciação ao meio

fundo, Josephine Silva, que idealizou e coordenou a nossa academia de atletismo e Nataniel Lopes, que assegurou o 

Em síntese, o novo modelo que implantámos teve sucesso e, embora tenha aspectos a melhorar é um sistema que tentaremos 

continuar a adoptar em próximas épocas, assim os recursos humanos o permitam. 

o modelo de organização do clube que foi implementado na passada temporada;

Colocamos em prática um projecto inédito, a Academia de Atletismo; 

tro novos técnicos na equipa: Josephine Silva, Liliana Jorge, Nataniel Lopes e 

Leiria, Outubro de 2010 
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, com a realização de estágios, concentrações, 

uma estratégia de melhoria das prestações técnicas 

acompanhando de uma forma regular o trabalho por eles desenvolvido. 

que não residem na região mas que 

colaboram pontualmente com o clube, sobretudo ao nível do acompanhamento e supervisão do trabalho dos nossos 

elementos na nossa equipa, Liliana 

, Luís Lagos, que iniciou um trabalho com um grupo de iniciação ao meio-

fundo, Josephine Silva, que idealizou e coordenou a nossa academia de atletismo e Nataniel Lopes, que assegurou o 

Em síntese, o novo modelo que implantámos teve sucesso e, embora tenha aspectos a melhorar é um sistema que tentaremos 

implementado na passada temporada; 

tro novos técnicos na equipa: Josephine Silva, Liliana Jorge, Nataniel Lopes e Luís Lagos. 
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2.1.2.1 Academia de Atletismo
 

 

Numa tentativa de valorizar o trabalho realizado nos escalões de formação, a Juventude 

Vidigalense abriu na época de 2009

visa dar ferramentas aos nossos praticantes dos escalões de

virem a ser melhores atletas no futuro e simultaneamente estreitar os laços que já os ligam

colectividade.  

A Academia foi idealizada por Josephine Silva, uma ex

experiência na modalidade uma licenciatura em fisiologia, e 

próximos Paulo Varela, Tatiana Fernandes e Cátia Ferreira.

O projecto focou-se no desenvolvimento a longo prazo dos jovens atletas, tentando dotá

permitam potenciar ao máximo as suas capacidades, abrangendo, além da área específica do atletismo

nutrição e psicologia, tendo ainda um hall of fame

aos mais jovens as suas experiências, sucessos e dificuldades.

De salientar que o Director Técnico Nacional, professor José Barros, 

comunicação social, realizada no dia 20 de Fevereiro, enquadrando ele próprio uma sessão de treino

A Academia funcionou todos os sábados de manhã, no Estádio Municipal de Leiria (ou Centro Nacional de Lançamen

sendo composta por uma parte teórica e uma parte prática

praticantes. 
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Academia de Atletismo 

Numa tentativa de valorizar o trabalho realizado nos escalões de formação, a Juventude 

abriu na época de 2009-2010 a sua Academia de Atletismo, uma iniciativa inédita que 

visa dar ferramentas aos nossos praticantes dos escalões de Benjamins B, 

virem a ser melhores atletas no futuro e simultaneamente estreitar os laços que já os ligam

A Academia foi idealizada por Josephine Silva, uma ex-praticante de atletismo que acumula à sua 

experiência na modalidade uma licenciatura em fisiologia, e foi coordenada por Paulo Reis, tendo como colaboradores 

ndes e Cátia Ferreira. 

se no desenvolvimento a longo prazo dos jovens atletas, tentando dotá-los de ferramentas que lhes 

r ao máximo as suas capacidades, abrangendo, além da área específica do atletismo

hall of fame, em que alguns atletas que marcaram a história do clube vieram transmitir 

aos mais jovens as suas experiências, sucessos e dificuldades. 

De salientar que o Director Técnico Nacional, professor José Barros, esteve presente na apresentação desta secção à 

comunicação social, realizada no dia 20 de Fevereiro, enquadrando ele próprio uma sessão de treino

todos os sábados de manhã, no Estádio Municipal de Leiria (ou Centro Nacional de Lançamen

sendo composta por uma parte teórica e uma parte prática e envolvendo cerca de duas dezenas dos nossos melhores 

Leiria, Outubro de 2010 
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Numa tentativa de valorizar o trabalho realizado nos escalões de formação, a Juventude 

2010 a sua Academia de Atletismo, uma iniciativa inédita que 

Benjamins B, Infantis e Iniciados para 

virem a ser melhores atletas no futuro e simultaneamente estreitar os laços que já os ligam à nossa 

praticante de atletismo que acumula à sua 

coordenada por Paulo Reis, tendo como colaboradores 

los de ferramentas que lhes 

r ao máximo as suas capacidades, abrangendo, além da área específica do atletismo, as valências de 

, em que alguns atletas que marcaram a história do clube vieram transmitir 

esteve presente na apresentação desta secção à 

comunicação social, realizada no dia 20 de Fevereiro, enquadrando ele próprio uma sessão de treino 

todos os sábados de manhã, no Estádio Municipal de Leiria (ou Centro Nacional de Lançamentos), 

e envolvendo cerca de duas dezenas dos nossos melhores 
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2.1.3  Competições Internacionais

 
 

Selecções Nacionais 

Nesta época destacamos o facto de vários jovens terem vestido pela primeira vez a camisola da selecção nacional o que 

premeia o esforço que os nossos técnicos têm vindo a fazer nos 

Bruno Gualberto, que se formou integralmente 

principal competição Europeia de selecções

conseguiu o acesso á principal Liga, com o 

ainda chamado para competir nos Campeonatos Ibero

400 metros barreiras, a sua especialidade

Nesta competição tivemos ainda Mafuta Maket

Angola, que obteve assim a sua primeira internacionalização com um 10º lugar. Foi ainda designada 

para participar na grande competição do continente africano, o Campeonato de África que se disputou em Nairobi

Quénia, e onde a nossa atleta conseguiu o 

Mais um estreante

forma brilhante e consistente os mínimos para participar no Campeonato do Mundo de 

Juniores. A prova disputou

esteve ao seu melhor nível de sempre com um novo recorde pesso

que lhe valeu o 16º lugar.

 

Tivemos ainda duas atletas bastante jovens (j

foram elas Ana Alves e Anaïs Baptista. A primeira participou nos 1000 metros nos trials europeus p

os Jogos Olímpicos da Juventude que se disputaram 

CPLP, em Moçambique. 

 

Bernardo Lopes

disputa d

nas disciplina

 

 

 

De seguida, apresentaremos uma tabela síntese de todas as competições em os nossos atletas estiveram envolvidos 

representação de selecções nacionais:  

� Bruno Gualberto voltou a participar no Campeonato da Europa de

participou ainda nos Campeonatos Ibero

� Francisco Belo participou nos Campeonatos do Mundo de Juniores em Moncton, no Canadá;

� Mafuta Maketa estreou

� Ana Queiroz Alves teve a sua primeira internacionalização nos Trials Europeus para os Jogos Olímpicos da Juventude, 

em Moscovo; 

� Bernardo Lopes voltou a estar nos Jogos da FISEC, no âmbito do Desporto Escolar, em 

� Anaïs Baptista foi internacional nos VII Jogos da CPLP que se disputaram em Moçambique;

� Os atletas da equipa Júnior

Grupo B para a próxima edição.
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Competições Internacionais 

sta época destacamos o facto de vários jovens terem vestido pela primeira vez a camisola da selecção nacional o que 

premeia o esforço que os nossos técnicos têm vindo a fazer nos escalões de formação. 

integralmente na JV voltou a representar a equipa nacional

de selecções – o Campeonato da Europa de Nações – onde Portugal 

conseguiu o acesso á principal Liga, com o Bruno a participar na estafeta de 4x400 metros.

ainda chamado para competir nos Campeonatos Ibero-americanos em San Fernando - Espanha nos 

400 metros barreiras, a sua especialidade, onde foi 11º classificado. 

Mafuta Maketa no lançamento do martelo, em representação de 

Angola, que obteve assim a sua primeira internacionalização com um 10º lugar. Foi ainda designada 

para participar na grande competição do continente africano, o Campeonato de África que se disputou em Nairobi

 12º lugar. 

Mais um estreante nestas andanças foi o lançador Francisco Belo

forma brilhante e consistente os mínimos para participar no Campeonato do Mundo de 

Juniores. A prova disputou-se em Moncton, no Canadá e Francisco Belo não se intimidou e 

esteve ao seu melhor nível de sempre com um novo recorde pesso

que lhe valeu o 16º lugar.  

s atletas bastante jovens (juvenis de 1º ano) que foram chamadas à selecção nacional, 

. A primeira participou nos 1000 metros nos trials europeus p

da Juventude que se disputaram em Moscovo - Rússia e a segunda nos VII Jogos da 

Bernardo Lopes voltou a ser chamado para a selecção nacional

dos Jogos da FISEC, em França, sendo de destacar as 

disciplinas de Lançamento do Peso e do Disco. 

De seguida, apresentaremos uma tabela síntese de todas as competições em os nossos atletas estiveram envolvidos 

Bruno Gualberto voltou a participar no Campeonato da Europa de Nações, ajudando Portugal a subir à Superliga e 

participou ainda nos Campeonatos Ibero-americanos; 

Francisco Belo participou nos Campeonatos do Mundo de Juniores em Moncton, no Canadá;

Mafuta Maketa estreou-se pela selecção de Angola, nos Campeonatos de África e nos Campeonatos Ibero

Ana Queiroz Alves teve a sua primeira internacionalização nos Trials Europeus para os Jogos Olímpicos da Juventude, 

Bernardo Lopes voltou a estar nos Jogos da FISEC, no âmbito do Desporto Escolar, em França;

Anaïs Baptista foi internacional nos VII Jogos da CPLP que se disputaram em Moçambique;

Júnior Masculina  participaram na Taça dos Clubes Campeões Europeus e garantiram um lugar no 

Grupo B para a próxima edição. 

Leiria, Outubro de 2010 
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sta época destacamos o facto de vários jovens terem vestido pela primeira vez a camisola da selecção nacional o que 

equipa nacional na 

onde Portugal 

4x400 metros. Foi 

Espanha nos 

em representação de 

Angola, que obteve assim a sua primeira internacionalização com um 10º lugar. Foi ainda designada 

para participar na grande competição do continente africano, o Campeonato de África que se disputou em Nairobi no 

Francisco Belo, que conseguiu de uma 

forma brilhante e consistente os mínimos para participar no Campeonato do Mundo de 

e Francisco Belo não se intimidou e 

esteve ao seu melhor nível de sempre com um novo recorde pessoal no lançamento do peso, 

que foram chamadas à selecção nacional, 

. A primeira participou nos 1000 metros nos trials europeus para 

Rússia e a segunda nos VII Jogos da 

selecção nacional do desporto escolar na 

 suas duas medalhas de ouro 

De seguida, apresentaremos uma tabela síntese de todas as competições em os nossos atletas estiveram envolvidos em 

Nações, ajudando Portugal a subir à Superliga e 

Francisco Belo participou nos Campeonatos do Mundo de Juniores em Moncton, no Canadá; 

frica e nos Campeonatos Ibero-americanos; 

Ana Queiroz Alves teve a sua primeira internacionalização nos Trials Europeus para os Jogos Olímpicos da Juventude, 

França; 

Anaïs Baptista foi internacional nos VII Jogos da CPLP que se disputaram em Moçambique; 

participaram na Taça dos Clubes Campeões Europeus e garantiram um lugar no 
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Tabela 2 – Resultados dos atletas da JV em representação de Selecções Nacionais

 
Competição 

Trials Europeus JO Juventude 
Moscovo -Rússia 

 

Campeonato IberoAmericano 
San Fernando - Espanha 

Bruno Gualberto

Campeonato da Europa das Nações 
Budapeste - Hungria 

Bruno Gualberto

Campeonato de África 
Nairobi - Kénia 

 

Campeonato do Mundo de Juniores 
Moncton - Canadá 

Francisco Belo

VIII Jogos CPLP 
Maputo -Moçambique 

 

Jogos da FISEC 
Tours -França 

Bernardo Lopes

 

Taça dos Clubes Campeões Europeus 

No dia 18 de Setembro disputou-se, em Ri

Ao contrário do estava previsto, os Grupos B e C disputaram

duas primeiras equipas subiam ao Grupo A e os clubes entre 6º e o 8º lugar, subiam ao Grupo B. 

A Juventude Vidigalense foi a equipa representante de Portugal que estava incluída no Grupo C mas que após a conquista 

de um 6º lugar conseguiu ascender para o grupo B.

A equipa contou com atletas muito jovens, 

conseguiu um total de 103,5 pontos.  

A formação vencedora foi o A.D. Kronos Ljubljana (138p) da Eslovénia seguido pelo Skive A.M (119p) da Dinamarca sendo 

o terceiro classificado o S.G. Stavbar Nitra (114p) da Eslováquia.

A classificação colectiva deixou-nos com amargo de boca, pela curta distância a que de ascender ao grupo A

desempenho dos nossos jovens atletas foi bastante positivo, sendo de

(Pedro Santos nos 3000 metros obstáculos, 

dois terceiros lugares, o que demonstra o mérito destes jovens atletas.
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Resultados dos atletas da JV em representação de Selecções Nacionais

atleta / classificação 

masculinos 

   Ana Queiroz Alves 

Bruno Gualberto 400 barreiras 11º Mafuta Maketa * 

Bruno Gualberto 4x400  10º  

   Mafuta Maketa * 

Francisco Belo Peso 16º  

   Anaïs Baptista 

Bernardo Lopes 

Peso 
Dardo 
Disco 
Martelo 

1º 
2º 
1º 
4º 

 

                 *Em representação da selecção da 
 

eti – Itália a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Juniores. 

Ao contrário do estava previsto, os Grupos B e C disputaram-se em conjunto, mudando também o sistema de qualificação: as 

duas primeiras equipas subiam ao Grupo A e os clubes entre 6º e o 8º lugar, subiam ao Grupo B. 

presentante de Portugal que estava incluída no Grupo C mas que após a conquista 

de um 6º lugar conseguiu ascender para o grupo B. 

 

 já que alguns deles ainda pertencerão ao escalão de juvenis na próxima época, e 

vencedora foi o A.D. Kronos Ljubljana (138p) da Eslovénia seguido pelo Skive A.M (119p) da Dinamarca sendo 

o terceiro classificado o S.G. Stavbar Nitra (114p) da Eslováquia.  

nos com amargo de boca, pela curta distância a que de ascender ao grupo A

desempenho dos nossos jovens atletas foi bastante positivo, sendo de salientar as três vitórias individuais 

(Pedro Santos nos 3000 metros obstáculos, Francisco Belo no Lançamento do Peso e Ricardo Fernandes nos 1500 metros) 

terceiros lugares, o que demonstra o mérito destes jovens atletas.  

Leiria, Outubro de 2010 
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Resultados dos atletas da JV em representação de Selecções Nacionais 

femininos 

 1000 21ª 

 Martelo 10ª 

  

 Martelo 12ª 

  

200 
4x100 
Estafeta Sueca 

5ª 
2ª 
2ª 

  

Em representação da selecção da Angola 

a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Juniores.  

se em conjunto, mudando também o sistema de qualificação: as 

duas primeiras equipas subiam ao Grupo A e os clubes entre 6º e o 8º lugar, subiam ao Grupo B.  

presentante de Portugal que estava incluída no Grupo C mas que após a conquista 

ão de juvenis na próxima época, e 

vencedora foi o A.D. Kronos Ljubljana (138p) da Eslovénia seguido pelo Skive A.M (119p) da Dinamarca sendo 

nos com amargo de boca, pela curta distância a que de ascender ao grupo A, mas o 

individuais por intermédio de 

Francisco Belo no Lançamento do Peso e Ricardo Fernandes nos 1500 metros) e 
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Tabela 3 

Ricardo Fernandes

Francisco Belo

Pedro Santos

João Leal

Francisco Belo

João Moniz

Ricardo Mendes

Luís Baptista

José Neves

Artur Koshchuk

Bernardo Lopes

Ricardo Mendes

João Marques

João Moniz

Pedro Lopes

Rafael Pires

Pedro Lopes

João Moniz

João Silva

João Leal

Pedro Lopes

João Silva

Rúben Silva

Luís Ferreira

Artur Koshchuk

  

De realçar que além dos atletas titulares e suplentes,

a directora Nélia Rodrigues e quatro pais dos nossos atletas. 

Tratou-se de mais uma excelente aposta do clube em proporcionar a estes jovens atletas uma experiência que lhes vai 

permitir alargar os horizontes desportivos, com uma motivação extra. 

 

 

Outras Competições Internacionais 

Nesta temporada voltámos a participar em competições além fronteiras, permitindo 

aos nossos atletas competir ao mais alto nível. 

Destaque para a vitória de Cátia Ferreira

comprimento, assim como as subidas ao pódio de 

Poderão ver-se estes resultados na seguinte tabela:

 

 

Tabela 4 – Resultados dos atletas da JV nos principais Meetings Internacionais
 

Competição 
XXIII Encuentro Diputácion de Cáceres
30 de Junho de 2010 
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Tabela 3 – Resultados dos atletas da JV na TCCE Juniores 
Atleta prova marca lugar 

Ricardo Fernandes 1500 metros 4:05,12 1º 

Francisco Belo Peso 17.94 1º 

Pedro Santos 3.000 obstáculos 9.52.08 1º 

João Leal 800 m. 1.58.27 3º 

Francisco Belo Disco 49.68 3º 

João Moniz 400 barreiras 1.00.51 4º 

Ricardo Mendes Altura 1.90 4º 

Luís Baptista Martelo 50.02 5º 

José Neves 3.000 metros 9.18.67 5º 

Artur Koshchuk 100 metros 11.47 6º 

Bernardo Lopes Dardo 50.38 6º 

Ricardo Mendes Triplo Salto 13.39 6º 

João Marques 

João Moniz 

Pedro Lopes 

Rafael Pires 

4x100 45.28 6º 

Pedro Lopes 

João Moniz 

João Silva 

João Leal 

4x400 3.35.77 6º 

Pedro Lopes 400 metros 52.63 7º 

João Silva 110 barreiras 17.74 8º 

Rúben Silva Comprimento SM - 

Luís Ferreira Vara SM - 

Artur Koshchuk 200 metros DSQ - 

lém dos atletas titulares e suplentes, fizeram parte da comitiva os Técnicos Paulo Reis e Osvaldo Apolinário, 

a directora Nélia Rodrigues e quatro pais dos nossos atletas.  

is uma excelente aposta do clube em proporcionar a estes jovens atletas uma experiência que lhes vai 

tir alargar os horizontes desportivos, com uma motivação extra.  

sta temporada voltámos a participar em competições além fronteiras, permitindo 

aos nossos atletas competir ao mais alto nível.  

de Cátia Ferreira no Meeting de Cáceres no salto em 

ao pódio de João Alexandre e Mafuta Maketa. 

se estes resultados na seguinte tabela:  

 

 

 
Resultados dos atletas da JV nos principais Meetings Internacionais

atleta / disciplina / classificação 
masculinos femininos

I Encuentro Diputácion de Cáceres João Alexandre Altura 3º Cátia Ferreira 
Cátia Ferreira 
Mafuta Maketa 

Leiria, Outubro de 2010 
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fizeram parte da comitiva os Técnicos Paulo Reis e Osvaldo Apolinário, 

is uma excelente aposta do clube em proporcionar a estes jovens atletas uma experiência que lhes vai 

Resultados dos atletas da JV nos principais Meetings Internacionais 
 

femininos 
Comprimento 
100 metros 
Martelo 

1
ª 
3
ª 
3
ª 
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2.1.4 Organização de Estágios

 

Estágio da Academia de Atletismo de Karlstad

Pelo sétimo ano consecutivo a Academia de Atletismo de Karlstad realizou um estágio de preparação em Leiria, destinado 

aos seus melhores atletas. 

Este ano foram novamente os lançadores que vieram à cidade do Liz, acompanhados por Kim Johansson, um conceituado 

técnico desta área do atletismo.  

Entre 5 e 14 de Março o grupo esteve em Leiria, aproveitando para participar no dia 21 no Campeonato Nacional de 

Lançamentos de Inverno. 

O técnico Kim Johansson enquadrou ainda um treino da Academia de Atletismo da JV no Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estágio com Academia de Gotemburgo 

O nosso prestigio como clube e o prestígio as nossas instalações levaram mais um grupo de atletas Suecos, desta feita de 

Gotemburgo, a estarem em Leiria num Estágio de Preparação.

por Anders Axlid e onde estavam as melhores atletas suecas de Peso e Martelo treinaram em Leiria entre 1 e 14 de Abril.

 

Estágio com Academia de Estocolmo 

Continuámos este ano a manter uma parceria 

Um grupo de dois treinadores e seis atletas esteve em Leiria a realizar treinos em conjunto com os nossos praticantes entre 1

e 8 de Maio sendo a intenção continuar a repetir a iniciativa em próximas é

O grupo é composto sobretudo por lançadores de dardo, orientados pelo

 

Irlandeses 

Por fim realce para a presença de um grupo de quatro atletas irlandeses e dois treinadores que estiveram em Leiria entre 

26 e 28 de Julho, aproveitando ainda para participar no Torneio de Lançamentos da Juventude Vidigalense.

 

 

 

� O protocolo com a Academia de Karlstad continuou a ser posto em prática, com mais um estágio conjunto;

� Também atletas e técnicos de Estocolmo, Gotemburgo e 

feito trabalho conjunto com os nossos técnicos e atletas.
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Organização de Estágios Internacionais 

Estágio da Academia de Atletismo de Karlstad 

ano consecutivo a Academia de Atletismo de Karlstad realizou um estágio de preparação em Leiria, destinado 

os lançadores que vieram à cidade do Liz, acompanhados por Kim Johansson, um conceituado 

o o grupo esteve em Leiria, aproveitando para participar no dia 21 no Campeonato Nacional de 

O técnico Kim Johansson enquadrou ainda um treino da Academia de Atletismo da JV no Centro 

O nosso prestigio como clube e o prestígio as nossas instalações levaram mais um grupo de atletas Suecos, desta feita de 

Gotemburgo, a estarem em Leiria num Estágio de Preparação. Um grupo de três treinadores e doze atletas, encabeçados 

por Anders Axlid e onde estavam as melhores atletas suecas de Peso e Martelo treinaram em Leiria entre 1 e 14 de Abril.

Continuámos este ano a manter uma parceria com mais um grupo de suecos, desta feita de Estocolmo.

Um grupo de dois treinadores e seis atletas esteve em Leiria a realizar treinos em conjunto com os nossos praticantes entre 1

e 8 de Maio sendo a intenção continuar a repetir a iniciativa em próximas épocas. 

O grupo é composto sobretudo por lançadores de dardo, orientados pelo conceituado técnico Sven Olsson.

Por fim realce para a presença de um grupo de quatro atletas irlandeses e dois treinadores que estiveram em Leiria entre 

lho, aproveitando ainda para participar no Torneio de Lançamentos da Juventude Vidigalense.

O protocolo com a Academia de Karlstad continuou a ser posto em prática, com mais um estágio conjunto;

Também atletas e técnicos de Estocolmo, Gotemburgo e da Selecção Irlandesa de Atletismo estagiaram em Leiria, tendo 

feito trabalho conjunto com os nossos técnicos e atletas. 

Leiria, Outubro de 2010 
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ano consecutivo a Academia de Atletismo de Karlstad realizou um estágio de preparação em Leiria, destinado 

os lançadores que vieram à cidade do Liz, acompanhados por Kim Johansson, um conceituado 

o o grupo esteve em Leiria, aproveitando para participar no dia 21 no Campeonato Nacional de 

O técnico Kim Johansson enquadrou ainda um treino da Academia de Atletismo da JV no Centro Nacional de Lançamentos. 

O nosso prestigio como clube e o prestígio as nossas instalações levaram mais um grupo de atletas Suecos, desta feita de 

Um grupo de três treinadores e doze atletas, encabeçados 

por Anders Axlid e onde estavam as melhores atletas suecas de Peso e Martelo treinaram em Leiria entre 1 e 14 de Abril. 

com mais um grupo de suecos, desta feita de Estocolmo. 

Um grupo de dois treinadores e seis atletas esteve em Leiria a realizar treinos em conjunto com os nossos praticantes entre 1 

conceituado técnico Sven Olsson. 

Por fim realce para a presença de um grupo de quatro atletas irlandeses e dois treinadores que estiveram em Leiria entre 

lho, aproveitando ainda para participar no Torneio de Lançamentos da Juventude Vidigalense. 

O protocolo com a Academia de Karlstad continuou a ser posto em prática, com mais um estágio conjunto; 

da Selecção Irlandesa de Atletismo estagiaram em Leiria, tendo 
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2.1.5 Resultados Individuais de Âmbito Nacional

 

Alta Competição 

Nos últimos anos, furto do excelente trabalho de formação, temos vindo a conseguir incluir vários

lista de atletas com o estatuto de alta competição.

Este desígnio, que atribuído pelo Instituto do Desporto de Portugal, pretende enquadrar e dar algumas regalias a atletas 

aos quais se augura um futuro promissor, participando nas mais importantes competições internacionais. 

Esta temporada, Bruno Gualberto voltou a conseguir 

na alta competição. No percurso entraram também os lançadores Francisco Belo (

eclética Anaïs Baptista (juvenil) nos 300 metros bar

barreiras e ainda a iniciada Sarah Dias (juvenil) nos 100 metros barreiras.

Além de apoio em estágios de preparação, estes atletas passam a usufruir de entrada directa no ensino superior, 

lhes permite encarar o futuro académico e profissional com maior serenidade. 

Recordes Nacionais 

Nas últimas temporadas tem sido habitual ter

sempre do atletismo Português ao alcançarem recordes nacionais.

alcançados pela JV.  

Sarah Dias que detém vários recordes de infantis e de 

coberta.  

Anaïs Baptista que já havia batido o recorde dos 250 metros barreiras na época passada conseguiu o mesmo feito no triplo 

salto em pista coberta, no escalão de iniciados pois até Dezembro ainda se incluía n

com João Moniz que se estreou-se como recordista nacional, 

iniciados.  

No escalão de infantis Miguel Carreira e 

60 metros e no salto em comprimento respectivamente

Por fim, uma palavra para os Recordes de Angola 

Nacional Absoluto daquele país africano no Lançament

Recorde Nacional de Juvenis, Juniores e Senio

 

Tabela 5 – Atletas da JV que bateram Recordes Nacionais na época de 20
Escalão 
Infantis Miguel Carreira

Eduardo Valério
Iniciados João Moniz

Juvenis  
Juniores  
Sub-23  

Seniores  

 

� Conseguimos integrar seis atletas na alta competição;

� Os nossos atletas bateram seis recordes nacionais Portugueses

� Conquistámos 8 medalhas de campeões nacionais, num total de 142 medalhas em Campeonatos Nacionais.
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Resultados Individuais de Âmbito Nacional 

, furto do excelente trabalho de formação, temos vindo a conseguir incluir vários

lta competição.  

Este desígnio, que atribuído pelo Instituto do Desporto de Portugal, pretende enquadrar e dar algumas regalias a atletas 

aos quais se augura um futuro promissor, participando nas mais importantes competições internacionais. 

voltou a conseguir uma marca que lhe deu acesso ao Escalão 

No percurso entraram também os lançadores Francisco Belo (Júnior 2) e Bernardo Lopes (Juvenil), a 

eclética Anaïs Baptista (juvenil) nos 300 metros barreiras e nas provas combinadas, João Moniz (juvenil) nos 300 metros 

barreiras e ainda a iniciada Sarah Dias (juvenil) nos 100 metros barreiras. 

Além de apoio em estágios de preparação, estes atletas passam a usufruir de entrada directa no ensino superior, 

lhes permite encarar o futuro académico e profissional com maior serenidade.  

 

abitual ter atletas da Juventude Vidigalense a inscrever o seu nome nos melhores de 

sempre do atletismo Português ao alcançarem recordes nacionais. Este ano não fugia à regra e foram sete os

detém vários recordes de infantis e de iniciados voltou a bater o recorde nacional de Triatlo Técnico em Pista 

que já havia batido o recorde dos 250 metros barreiras na época passada conseguiu o mesmo feito no triplo 

salto em pista coberta, no escalão de iniciados pois até Dezembro ainda se incluía neste escalão etário. O mesmo sucedeu 

se como recordista nacional, também no triplo salto em pista coberta, no escalão de 

e Eduardo Valério conseguiram dois novos máximos nacionais de pista coberta, nos 

60 metros e no salto em comprimento respectivamente. 

Por fim, uma palavra para os Recordes de Angola obtidos por duas atletas da JV, Mafuta Maketa

Nacional Absoluto daquele país africano no Lançamento do Martelo e Lídia Nicole Alberto

Recorde Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores do Salto com Vara ao ar livre e em pista coberta

Atletas da JV que bateram Recordes Nacionais na época de 2009/2010
Novo Recordista 

Miguel Carreira 
Eduardo Valério 

60 pc 
Comprimento pc 

  

João Moniz Triplo pc Sarah Dias 
Anais Baptista 
Marta Mendes 

Triatlo pc
Triplo pc
Dardo 

 Nicole Alberto Vara * 
 Nicole Alberto Vara * 
 Mafuta Maketa 

Nicole Alberto 
Martelo 
Vara * 

 Mafuta Maketa 
Nicole Alberto 

Martelo 
Vara * 

 * Recorde de Angola 

Conseguimos integrar seis atletas na alta competição; 

Os nossos atletas bateram seis recordes nacionais Portugueses e mais seis recordes de Angola.

Conquistámos 8 medalhas de campeões nacionais, num total de 142 medalhas em Campeonatos Nacionais.

Leiria, Outubro de 2010 
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, furto do excelente trabalho de formação, temos vindo a conseguir incluir vários atletas da JV na restrita 

Este desígnio, que atribuído pelo Instituto do Desporto de Portugal, pretende enquadrar e dar algumas regalias a atletas 

aos quais se augura um futuro promissor, participando nas mais importantes competições internacionais.  

scalão Sub-23, mantendo-se assim 

2) e Bernardo Lopes (Juvenil), a 

reiras e nas provas combinadas, João Moniz (juvenil) nos 300 metros 

Além de apoio em estágios de preparação, estes atletas passam a usufruir de entrada directa no ensino superior, facto que 

o seu nome nos melhores de 

Este ano não fugia à regra e foram sete os novos recordes 

rde nacional de Triatlo Técnico em Pista 

que já havia batido o recorde dos 250 metros barreiras na época passada conseguiu o mesmo feito no triplo 

este escalão etário. O mesmo sucedeu 

também no triplo salto em pista coberta, no escalão de 

nacionais de pista coberta, nos 

Mafuta Maketa voltou a bater o Recorde 

Lídia Nicole Alberto também conseguiu bater o 

ao ar livre e em pista coberta. 

09/2010 

Triatlo pc 
Triplo pc 

 
 

Martelo * 
 

Martelo * 
 

e mais seis recordes de Angola. 

Conquistámos 8 medalhas de campeões nacionais, num total de 142 medalhas em Campeonatos Nacionais. 
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Competições Individuais 

A Juventude Vidigalense confirma que continua

nacionais, um total de 28 medalhas de ouro, desde os

profundidade de um trabalho árduo conseguindo levar os atletas 

Individualmente Francisco Belo foi o atleta que conseguiu subir mais vezes ao lugar mais alto do pódio nacional com um total 

de 5 medalhas de ouro.  

Destacou-se ainda a juvenil Anaïs Baptista, que conseguiu quatro medalhas de ouro, quatro de prata e 

Destaca-se ainda o facto de as nossas atletas Anna Olsson e Mafuta Maketa, se terem classificado várias vezes nas três 

primeiras posições em Campeonatos Nacionais. No entanto o facto de terem ating

nacionalidade estrangeira impediu-os de receber as medalhas nacionais.

Na próxima tabela poderão verificar como 

época, mais meia centena que na passada época

 

Tabela 6 - Atletas da J.V medalhados em provas de âmbito nacional

Competição 
Campeões
Nacionais

Triatlo Técnico – Final Nacional 
Alpiarça, 06. Fev. 2010 

 

Campeonato Nacional Universitário em pc 
Pombal, 21. Fevereiro. 2010 

Francisco Belo
Daniela Ferreira

Campeonato Nacional de Juniores em pc 
Pombal, 23 e 24. Janeiro. 2010 

Luis Ferreira

Campeonato Nacional de sub-23 em pc. 
Espinho, 06e 07. Fev. 2010 

 

Campeonato de Portugal PC 
Espinho, 27 e 28 de Fevereiro de 2010 

 

Campeonato Nacional Lançamentos 
Longos 
Leiria, 06. Março. 2010 

Francisco Belo
Ana R. Henriques

Campeonato Nacional de Provas 
Combinadas – Juvenis 
Lisboa, 22 e 23. Maio. 2010 

Anaïs Baptista

Olímpico Jovem Nacional 
Leiria, 05 e 06. Junho. 2010 
 

Sarah Dias
Marta Mendes
Miguel Lavrador
Juliana Pereira
Anais Baptista
Verónika Zhukova
Anaïs Baptista
Daniela Pereira
João Moniz
Artur Koshchuk

Campeonato Nacional Universitário 
Póvoa do Varzim, 24 Abril. 2010 

Daniela Ferreira
Francisco Belo
Sofia Pires
Carla Santos

Campeonato Nacional Corta Mato 
Albufeira, 7. Março. 2010 

Ana Alves

Campeonato Nacional de Juvenis 
Guimarães, 19 e 20. Junho. 2010 

Anaïs Baptista

Verónika Zhukova
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confirma que continua no topo do atletismo português, com vários atletas a 

nacionais, um total de 28 medalhas de ouro, desde os escalões mais jovens até ao escalão absoluto demonstram a 

profundidade de um trabalho árduo conseguindo levar os atletas desde a formação ao mais alto nível de rendimento.

mente Francisco Belo foi o atleta que conseguiu subir mais vezes ao lugar mais alto do pódio nacional com um total 

se ainda a juvenil Anaïs Baptista, que conseguiu quatro medalhas de ouro, quatro de prata e 

s atletas Anna Olsson e Mafuta Maketa, se terem classificado várias vezes nas três 

primeiras posições em Campeonatos Nacionais. No entanto o facto de terem atingido a maioridade e de terem amba

os de receber as medalhas nacionais. 

ela poderão verificar como foram distribuídas as cento e quarenta e duas medalhas

ia centena que na passada época: 

Atletas da J.V medalhados em provas de âmbito nacional 
Campeões 
Nacionais prova 

Vice-
Campeões 
Nacionais 

prova 

   

Francisco Belo 
Daniela Ferreira 

Peso 
4x200 

Daniela Ferreira Altura 

Luis Ferreira Vara Ana Aves 
Anaïs Baptista 

1.500 
triplo 

 João Alexandre 
Nanci Sousa 
Francisco Belo 

Bruno Gualberto 
Pedro Lopes 
Gonçalo Ribeiro 
Cristiano Carreira 

Altura 
Vara 
Peso 

 
4x200 

   

Francisco Belo 
Ana R. Henriques 

Disco Júnior 
Martelo junior 

  

Baptista Heptatlo Daniela Pereira Heptatlo 

Sarah Dias 
Mendes 

Miguel Lavrador 
Juliana Pereira 
Anais Baptista 
Verónika Zhukova 
Anaïs Baptista 
Daniela Pereira 
João Moniz 
Artur Koshchuk 

80 barreiras 
Dardo 
Dardo 
Peso 
Triplo 
4x100 
 
 
4x100 

Eduardo Valério 
Miguel Carreira 
Artur Koshchuk 
Bernardo Lopes 
Ana Alves 
Fabiana Domingos 

4x80 
 
Comprimento 
Peso 
800 
Martelo 

Daniela Ferreira 
Francisco Belo 
Sofia Pires 
Carla Santos 

Altura 
Peso 
4x200 
4x200 

Daniela Ferreira 
Daniela Ferreira 
Sofia Pires 
Sofia Pires 

4x200 metros 
comprimento 
Vara 
Dardo 

Ana Alves  juvenis   

Anaïs Baptista 

Verónika Zhukova 

300 barreiras 

 

Miguel Lavrador 
Sarah Dias 

Dardo 
100 barreiras 
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com vários atletas a sagrarem-se campeões 

escalões mais jovens até ao escalão absoluto demonstram a 

ao mais alto nível de rendimento. 

mente Francisco Belo foi o atleta que conseguiu subir mais vezes ao lugar mais alto do pódio nacional com um total 

se ainda a juvenil Anaïs Baptista, que conseguiu quatro medalhas de ouro, quatro de prata e cinco de bronze. 

s atletas Anna Olsson e Mafuta Maketa, se terem classificado várias vezes nas três 

ido a maioridade e de terem ambas 

medalhas nacionais obtidas esta 

3ºs 
Classificados prova 

Juliana Pereira 
Ricardo Mendes 
Anaïs Baptista 

Triatlo Opc. 
Triatlo Juv 
Triatlo Juv 

Daniela Ferreira 
Liliana Jorge 

60 barreiras 
4x200 

Ana Alves 
Anaïs Baptista 
Bernardo Lopes 

Verónika Zhukova 
Carla Santos 
Carine Moreira 
Daniela Pereira 

João Moniz 
João Marques 
Artur Koshchuk 
Pedro Lopes 

800 
Comprimento 
Peso 

 
4x200 
 
 

 
4x200 

João Alexandre 
Ana R. Henriques 
Bruno Gualberto 
 

Triplo salto 
Peso 
400 

Cátia Ferreira 

Anaïs Baptista 
Carine Moreira 
Bruna Silva 
Cátia Ferreira 

Comprimento 

 
4x400 

Ana R. Henriques 
Carlos Vicente 
Luís Batista 

Disco Junior 
Martelo 
Martelo Junior 

Verónika Zhukova 
Artur Koshchuk 

Heptatlo 
Octatlo 

Sarah Dias 
Sarah Dias 
Sarah Dias 
Beatriz Dinis 
Marta Mendes 
Miguel Carreira 
Anaïs Baptista 
Daniela Pereira 
João Moniz 
Bernardo Lopes 

Comprimento 
80 
 
4x80 
 
Peso 
100 barreiras 
300 
300 
Martelo 

  

  

Bernardo Lopes 
Bernardo Lopes 

Peso 
Dardo 
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Anaïs Baptista
Mónica Rino
Sarah Dias

Campeonato Nacional de Juniores 
Setúbal, 4 e 5. Julho. 2010 

Francisco Belo
Francisco Belo

Campeonato Nacional de sub-23 
Lisboa, 26 e 27. Junho. 2010 

 

Campeonato de Portugal 
Leiria, 17 e 18. Julho. 2010 
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Anaïs Baptista 
Mónica Rino 
Sarah Dias 

4x100 Mónica Rino 
Ana Alves 
Bernardo Lopes 

David Mota 
João Moniz 
Eduardo Valério 
Artur Koshchuk 

Triplo salto 
1.500 
Disco 

 
4x100 

Francisco Belo 
Francisco Belo 

Disco 
Peso 

Mónica Rino 
Ana Alves 
Anaïs Baptista 

Pedro Lopes 
João Moniz 
João Marques 
Artur Koshchuk 

Triplo 
1.500 
400 barreiras 

 
4x100 

 Andreia Gomes Disco 

 Andreia Gomes 
Daniela Ferreira 
Cátia Ferreira 
Anaïs Baptista 
Verónika Zhukova 

Carla Santos 
Anaïs Batista 
Cátia Ferreira 
Bruna Silva 

Disco 
 
4x100 
 
 

 
4x400 
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João Moniz 
Ricardo Mendes 
Marta Mendes 

Miguel Carreira 
Rafael Pires 
David Mota 
João Moniz 

Anaïs Baptista 
Bruna Silva 
Carine Moreira 
Daniela Pereira 

300 barreiras 
Triplo-salto 
Dardo 

 
4x300 
 
 

 
4x300 

Inês Nobre 
Ricardo Fernandes 

Luis Batista 

Verónika Zhukova 

Bruna Silva 

Mónica Rino 

Carla Santos 

3.000 obst. 
1.500 
Martelo 

 
4x100 

Carlos Vicente 
Bruno Rodrigues 
João Alexandre 

Martelo 
5.000 
Altura 

Pedro Lopes 
Cristiano Carreira 
João Marques 
Artur Koshchuk 

 
4x100 metros 
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2.1.6 Resultados Colectivos de Âmbito Nacional

 

 

Campeonatos Nacionais de Clubes 

Embora o nosso investimento nas principais equipas seniores seja bastante

adversários, o facto de termos profundidade e qualidade nos nossos jovens permitiu

na primeira divisão tanto ao ar livre como em pista coberta.

Os masculinos estiveram novamente à beira de fazer história ficando a beira do pódio com 

até ao final. 

Nos femininos estamos a passar por uma fase de renovação com a integração de várias jovens oriundas da formação

esse facto não nos impediu de voltar a marcar presença no maior palco colectivo do nosso atletismo

 

Campeonatos Nacionais de clubes em pista

Após de na passada temporada não termos conseguido o acesso à principal divisão nacional, esta época conseguimos o 

feito com ambas as equipas. A equipa masculina conseguiu a melhor classificação de sempre em pista coberta com um 4º 

lugar e a feminina também esteve bem com um 6º lugar.

 

Campeonatos Nacionais de clubes ao ar livre

A equipa masculina repetiu a classificação

escassos 2 pontos após duas excelentes jornada

vários atletas a superarem-se em prol de uma formação

No sector feminino, embora mais frágil e desfalcada

 

Tabela 7 – Classificações Colectivas da JV nos Campeonatos Nacionais de Clubes

 
Competição 
Campeonato Nacional de 
Clubes em Pista Coberta
1ª Divisão 

Campeonato Nacional de 
clubes ao ar livre 
1ª Divisão 

 

Campeonato Nacional de Corta Mato Curto

Esta disciplina do atletismo tem ganho ultimamente alguma expressão no nosso clube e prova disso foi o sexto lugar obtido 

pela nossa equipa senior masculina no exigente campeonato nacional de

Foi a nossa melhor participação de sempre.

 

 

� Voltamos a conseguir os títulos de Campeões Nacionais no escalão de Juvenis, uma excelente recompensa pelo trabalho 

desenvolvido nos escalões de

� A renovação das vitórias nas classificações nacionais 

reconquista do título no Salto em Altura em Sala provam o nosso domínio a nível nacional nas provas da “Campanha 

Viva o Atletismo”; 

� Sagrámo-nos campeões nacionais de provas combinadas em juvenis femininos;

� Voltámos a marcar presença com as equipas seniores na final do Campeonato da Primeira divisão em pista coberta e ao 

ar livre. 
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Resultados Colectivos de Âmbito Nacional 

Embora o nosso investimento nas principais equipas seniores seja bastante inferior à maioria dos clubes dos nossos 

, o facto de termos profundidade e qualidade nos nossos jovens permitiu-nos estar novamente entre os melhores 

tanto ao ar livre como em pista coberta.  

Os masculinos estiveram novamente à beira de fazer história ficando a beira do pódio com dois 

assar por uma fase de renovação com a integração de várias jovens oriundas da formação

esse facto não nos impediu de voltar a marcar presença no maior palco colectivo do nosso atletismo

Campeonatos Nacionais de clubes em pista-coberta 

passada temporada não termos conseguido o acesso à principal divisão nacional, esta época conseguimos o 

A equipa masculina conseguiu a melhor classificação de sempre em pista coberta com um 4º 

m com um 6º lugar. 

Campeonatos Nacionais de clubes ao ar livre 

repetiu a classificação da época passada com um honroso 4º lugar, afastado 

jornadas de atletismo. A nossa equipa esteve mesmo à beira de fazer história,

se em prol de uma formação que foi muito unida. 

desfalcada a nossa formação cumpriu com um meritório 8º lugar.

Classificações Colectivas da JV nos Campeonatos Nacionais de Clubes

Classificação 
masculinos femininos 

Campeonato Nacional de 
Clubes em Pista Coberta 

1 
2 
3 
4 

Sporting CP 
SL Benfica 
FC Porto 
Juventude Vidigalense 

1 
2 
3 
6 

FC Porto 
Sporting CP 
J.O. Monte Abraão
Juventude Vidigalense

de 1 
2 
3 
4 

Sporting C. de Portugal 
S. L. Benfica 
J.O. Monte Abraão 
Juventude Vidigalense 

1 
2 
3 
8 

FC Porto 
Sporting C. de Portugal
SL Benfica 
Juventude Vidigalense

 

Campeonato Nacional de Corta Mato Curto 

Esta disciplina do atletismo tem ganho ultimamente alguma expressão no nosso clube e prova disso foi o sexto lugar obtido 

pela nossa equipa senior masculina no exigente campeonato nacional de corta mato curto. 

Foi a nossa melhor participação de sempre. 

Voltamos a conseguir os títulos de Campeões Nacionais no escalão de Juvenis, uma excelente recompensa pelo trabalho 

desenvolvido nos escalões de formação; 

A renovação das vitórias nas classificações nacionais de clubes do Triatlo Técnico e do Torneio Atleta Completo e a 

reconquista do título no Salto em Altura em Sala provam o nosso domínio a nível nacional nas provas da “Campanha 

nos campeões nacionais de provas combinadas em juvenis femininos; 

Voltámos a marcar presença com as equipas seniores na final do Campeonato da Primeira divisão em pista coberta e ao 
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inferior à maioria dos clubes dos nossos 

estar novamente entre os melhores 

dois quartos lugares disputados 

assar por uma fase de renovação com a integração de várias jovens oriundas da formação, mas 

esse facto não nos impediu de voltar a marcar presença no maior palco colectivo do nosso atletismo. 

passada temporada não termos conseguido o acesso à principal divisão nacional, esta época conseguimos o 

A equipa masculina conseguiu a melhor classificação de sempre em pista coberta com um 4º 

um honroso 4º lugar, afastado novamente do pódio por 

mesmo à beira de fazer história, com 

cumpriu com um meritório 8º lugar. 

Classificações Colectivas da JV nos Campeonatos Nacionais de Clubes 

J.O. Monte Abraão 
Juventude Vidigalense 

Sporting C. de Portugal 

Juventude Vidigalense 

Esta disciplina do atletismo tem ganho ultimamente alguma expressão no nosso clube e prova disso foi o sexto lugar obtido 

Voltamos a conseguir os títulos de Campeões Nacionais no escalão de Juvenis, uma excelente recompensa pelo trabalho 

o Torneio Atleta Completo e a 

reconquista do título no Salto em Altura em Sala provam o nosso domínio a nível nacional nas provas da “Campanha 

Voltámos a marcar presença com as equipas seniores na final do Campeonato da Primeira divisão em pista coberta e ao 
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Campeonatos Nacionais Jovens 

O maior destaque vai novamente para os

nacionais para Leiria, com um domínio avassalador

Um feito enorme e sem paralelo, que só foi possível com o empenho de dirigentes, técnicos, atletas e o apoio dos familiares.

Além destes dois títulos, também conseguimos subir ao pódio nos 

femininos tanto ao ar livre como em pista coberta. 

De salientar ainda que conquistamos o título nacional de provas combinadas em juvenis femininos, um feito pouco habitual. 

No corta-mato a nossa aposta tem vindo a surtir excelentes resultados com dois pódios nacionais nos juvenis femininos e nos 

juniores masculinos. 

Fazendo o balanço de todos os Campeonatos Nacionais Jovens em que estivemos envolvidos, constatamos que além dos três 

títulos, subimos por sete vezes ao pódio. 

 

De seguida poderão ser consultadas as nossas classificações colectivas ao longo de 200

Tabela 8 - Classificações Colectivas da JV nos Campeonatos Nacionais dos escalões jovens
 

Competição 
Campeonato Nacional de Juniores 
em pc 

Campeonato Nacional de Esperanças 
(sub-23) em pc 
 

Campeonato Nacional de Corta
(juvenis) 

Campeonato Nacional de Corta
(juniores) 

Campeonato Nacional de Provas 
Combinadas (Juvenis) 
Campeonato Nacional de Juvenis

Campeonato Nacional de Juniores
 

Campeonato Nacional de Esperanças 
(sub-23) ao ar livre 
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os Juvenis, em que a JV voltou a fazer a dobradinha 

para Leiria, com um domínio avassalador sobretudo no sector feminino. 

que só foi possível com o empenho de dirigentes, técnicos, atletas e o apoio dos familiares.
 

Além destes dois títulos, também conseguimos subir ao pódio nos Campeonatos Nacionais de juniores 

ar livre como em pista coberta.  

que conquistamos o título nacional de provas combinadas em juvenis femininos, um feito pouco habitual. 

vindo a surtir excelentes resultados com dois pódios nacionais nos juvenis femininos e nos 

Fazendo o balanço de todos os Campeonatos Nacionais Jovens em que estivemos envolvidos, constatamos que além dos três 

De seguida poderão ser consultadas as nossas classificações colectivas ao longo de 2009/2010.

 
Classificações Colectivas da JV nos Campeonatos Nacionais dos escalões jovens

Classificação 
masculinos femininos

Campeonato Nacional de Juniores 1 
2 
3 

F. C. Porto 
S. L. Benfica 
Juventude Vidigalense 

1 
2 
3 

SL Benfica 
Juventude Vidigalense 
Sporting CP 

Campeonato Nacional de Esperanças 1 
2 
3 

S. L. Benfica 
Sporting CP 
Juventude Vidigalense 

1 
2 
3 
8 

S. L. Benfica 
FC Porto 
J.O.M.A 
Juventude Vidigalense

Campeonato Nacional de Corta-Mato   1 
2 
3 

UD Várzea 
SC Braga 
Juventude Vidigalense

Campeonato Nacional de Corta-Mato 1 
2 
3 

AA Pego Longo 
Juventude Vidigalense 
GDR Conforlimpa 

1 
2 
3 
5 

SL Benfica 
ADREP 
NS Lourinha 
Juventude Vidigalense

Campeonato Nacional de Provas   1 Juventude Vidigalense

Campeonato Nacional de Juvenis 1 
2 
3 

Juventude Vidigalense 
SL Benfica 
Escola Movimento 

1 
2 
3 

Juventude Vidigalense
SC Braga 
Sporting CP 

Campeonato Nacional de Juniores 1 
2 
3 

SL Benfica 
F. C. Porto  
Juventude Vidigalense 

1 
2 
3 

SL Benfica 
Juventude Vidigalense
Sporting CP 

Campeonato Nacional de Esperanças 1 
2 
3 
4 

S. L. Benfica  
Sporting CP 
FC Porto  
Juventude Vidigalense 

1 
2 
3 
5 

J.O.M.A. 
SL Benfica 
Sporting CP 
Juventude Vidigalense
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fazer a dobradinha ao trazer os dois títulos 

que só foi possível com o empenho de dirigentes, técnicos, atletas e o apoio dos familiares.  

 

Campeonatos Nacionais de juniores em masculinos e 

que conquistamos o título nacional de provas combinadas em juvenis femininos, um feito pouco habitual. 

vindo a surtir excelentes resultados com dois pódios nacionais nos juvenis femininos e nos 

Fazendo o balanço de todos os Campeonatos Nacionais Jovens em que estivemos envolvidos, constatamos que além dos três 

.  

Classificações Colectivas da JV nos Campeonatos Nacionais dos escalões jovens 

femininos 

Juventude Vidigalense 

Juventude Vidigalense 

Juventude Vidigalense 

Juventude Vidigalense 
Juventude Vidigalense 

Juventude Vidigalense 

Juventude Vidigalense 

Juventude Vidigalense 
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Campanha Viva o Atletismo 

Nas provas que compõe a “Campanha Viva o Atletismo” levadas a efeito pela Federação Portuguesa de Atletismo, a 

Juventude Vidigalense continua no topo, dominando mais uma vez 

Atleta Completo e recuperámos título de vencedores d

Jovem. 

 

Eis o quadro das nossas classificações colectivas nas provas da Campanha Viva o Atletismo:

Tabela 9 - Classificações Colectivas da JV 
Competição
Triatlo Técnico Jovem em Sala 

Torneio Atleta Completo
 

km Jovem 
 

Salto em Altura em Sala

 

 

Taças “Federação Portuguesa de Atletismo”

Outras competições colectivas promovidas pela Federação Portuguesa de Atletismo são as Taças FPA, que se realizam 

sobretudo na temporada de inverno destinadas aos sectores de velocidade, saltos

A JV tem grande tradição neste tipo de classificações 

lançamento para juvenis.  

 

Os resultados obtidos pelas nossas equipas nas Taças FPA foram os seguintes:

Tabela 1
Competição 
Taça F. P. A. de Saltos em pc
Alpiarça, 10. Janeiro. 2010

Taça F. P. A. de Velocidade e 
Barreiras em pc 
Pombal, 09.Janeiro.2010

Taça Nacional de Lançamentos
Juvenis 
Leiria,7. Março. 2010 
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Nas provas que compõe a “Campanha Viva o Atletismo” levadas a efeito pela Federação Portuguesa de Atletismo, a 

Juventude Vidigalense continua no topo, dominando mais uma vez  as classificações do Triatlo Técnico Jovem

título de vencedores do Salto em Altura em Sala faltando apenas o título do Quilómetro 

Eis o quadro das nossas classificações colectivas nas provas da Campanha Viva o Atletismo: 

 
Classificações Colectivas da JV nas competições da “Campanha Viva o Atletismo”

Competição Classificação 
Triatlo Técnico Jovem em Sala  1 

2 
3 

Juventude Vidigalense 
CD Faro XXI 
G. A. Fátima 

Torneio Atleta Completo 1 
2 
3 

Juventude Vidigalense 
G. A. Fátima 
 E. B. Mestre Dom. Saraiva 

1 
2 
3 

CN Rio Maior 
Juventude Vidigalense 
F.C Vizela 

Salto em Altura em Sala 1 
2 
3 

Juventude Vidigalense  
G. A. Fátima 
G. D. Faro XXI 

Taças “Federação Portuguesa de Atletismo” 

competições colectivas promovidas pela Federação Portuguesa de Atletismo são as Taças FPA, que se realizam 

na temporada de inverno destinadas aos sectores de velocidade, saltos, lançamentos. 

A JV tem grande tradição neste tipo de classificações colectivas e este ano vencemos uma delas, a taça nacional de 

Os resultados obtidos pelas nossas equipas nas Taças FPA foram os seguintes: 

 
Tabela 10 - Classificações Colectivas da JV nas Taças FPA 

 Masculinos  Femininos 
Taça F. P. A. de Saltos em pc 
Alpiarça, 10. Janeiro. 2010 

1 
2 
3 
5 

Sporting C. P. 
SL Benfica 
JO Monte Abraão 
Juventude Vidigalense  

1 
2 
3 

Sporting CP 
SL Benfica 
Juventude Vidigalense

Taça F. P. A. de Velocidade e 

09.Janeiro.2010 

1 
2 
3 
8 

Sporting CP 
SL Benfica 
Gira Sol RC 
Juventude Vidigalense 

1 
2 
3 
12 

JO Monte Abraão
SL Benfica 
CF Belenenses 
Juventude Vidigalense

Taça Nacional de Lançamentos 1 
2 
3 

Juventude Vidigalense 
ACD Lovelhe 
Gira Sol RC 
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Nas provas que compõe a “Campanha Viva o Atletismo” levadas a efeito pela Federação Portuguesa de Atletismo, a 

o Triatlo Técnico Jovem e do Torneio 

o Salto em Altura em Sala faltando apenas o título do Quilómetro 

“Campanha Viva o Atletismo” 

competições colectivas promovidas pela Federação Portuguesa de Atletismo são as Taças FPA, que se realizam 

 

este ano vencemos uma delas, a taça nacional de 

Juventude Vidigalense 

JO Monte Abraão 

Juventude Vidigalense 
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2.1.7 Competições do Agrupamento das Beiras

O Agrupamento das Beiras integra os distritos de Leiria, Aveiro, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Viseu

anualmente vários campeonatos regionais, quer em termos individuais quer colectivos. 

 

Classificações Colectivas 

Desde o início destas competições a JV tem demonstrado que é a melhor equipa da região centro, estatuto que cimentámos 

esta temporada com várias vitórias colectivas e individuais. 

No seguinte quadro poderão consultar as classificações colectiva

 

Tabela 1

Competição 
Salto em Altura das Beiras
Pombal,07. Março. 20
Corta Mato das Beiras
Oliveira Bairro, 21
Campeonato Absoluto das Beiras
Luso, 10 e 11. Julho. 2010

 

De destacar as vitórias das equipas seniores na principal competição da época, o Campeonato Absoluto das Beiras, 

superando folgadamente as restantes equipas do agrupamento nuns campeonatos disputados na pista 

 

 

 

Classificações Individuais 

Os nossos excelentes resultados colectivos assentam sempre em prestações individuais. 

foram vinte e sete as vitórias dos nossos atleta

Olsson que conseguiu três.  

No quadro seguinte poderá ser consultada a distribuição 

 

 

� Vencemos o Campeonato das Beiras ao ar livre;

� Renovámos a vitória no Salto em Altura em Sala das Beiras;

� Fomos campeões das Beiras em infantis masculinos e femininos no corta

�  Conseguimos 27 títulos individuais de campeões das beiras.
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Competições do Agrupamento das Beiras 

 

integra os distritos de Leiria, Aveiro, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Viseu

, quer em termos individuais quer colectivos.  

Desde o início destas competições a JV tem demonstrado que é a melhor equipa da região centro, estatuto que cimentámos 

esta temporada com várias vitórias colectivas e individuais.  

No seguinte quadro poderão consultar as classificações colectivas da JV nos Campeonatos das Beiras:

Tabela 11 - Classificações Colectivas da JV nas Beiras 
 Classificação 

masculinos femininos 

Salto em Altura das Beiras 
. Março. 2010 

1º 
(classificação conjunta) 

Corta Mato das Beiras 
21. Fevereiro. 2010 

1ª- Infantis 
8º - Iniciados 

1ª - Infantis 
2ª - Iniciadas 

Campeonato Absoluto das Beiras 
Luso, 10 e 11. Julho. 2010 

1º 1ª 
 

 

De destacar as vitórias das equipas seniores na principal competição da época, o Campeonato Absoluto das Beiras, 

superando folgadamente as restantes equipas do agrupamento nuns campeonatos disputados na pista 

 

Os nossos excelentes resultados colectivos assentam sempre em prestações individuais. Em termos de Campeonatos das Beiras 

as vitórias dos nossos atletas, sendo de salientar a iniciada Sarah Dias que garantiu

No quadro seguinte poderá ser consultada a distribuição dos títulos obtidos pela JV esta época. 

 

Vencemos o Campeonato das Beiras ao ar livre; 

Renovámos a vitória no Salto em Altura em Sala das Beiras; 

Fomos campeões das Beiras em infantis masculinos e femininos no corta-mato; 

Conseguimos 27 títulos individuais de campeões das beiras. 
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integra os distritos de Leiria, Aveiro, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Viseu e organiza 

Desde o início destas competições a JV tem demonstrado que é a melhor equipa da região centro, estatuto que cimentámos 

s da JV nos Campeonatos das Beiras: 

De destacar as vitórias das equipas seniores na principal competição da época, o Campeonato Absoluto das Beiras, 

superando folgadamente as restantes equipas do agrupamento nuns campeonatos disputados na pista do Luso. 

 

Em termos de Campeonatos das Beiras 

Sarah Dias que garantiu quatro títulos e Anna 
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Tabela 12 -

Competição 

Triatlo Técnico das Beiras 
Espinho, 23. Janeiro. 2010 
Corta Mato das Beiras 
Oliveira Bairro, 21. Fevereiro. 2010
Salto em Altura das Beiras 
Pombal, 07. Março. 2010 
Atleta Completo das Beiras 
Guarda, 25 e 26. Abril. 2010 
km e Olímpico Jovem das Beiras
Viseu, 24. Abril. 2010 

Campeonato Absoluto das Beiras
Luso, 10 e 11. Julho. 2010 
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- Atletas da JV Campeões do Agrupamento das Beiras 
campeões disciplina campeãs 

Miguel Carreira 
 

Triatlo opc 
 

Sarah Dias 
Daniela Jorge 

10 
Pedro Santos Corta Mato 

 
Ana Alves 
Joana Ferreira 

Ricardo Mendes 
 

Altura Mª Inês Pagaimo 
 

Ricardo Mendes Octatlo Sarah Dias 
Anaïs Baptista 

e Olímpico Jovem das Beiras Eduardo Valério 250 barreiras Sarah Dias 
Sarah Dias 
Bárbara Andrade 
Daniela Jorge 
Juliana Pereira 
Ana Alves 
Joana Ferreira 

Campeonato Absoluto das Beiras Miguel Ribeiro 
João Alexandre 

Martelo 
Altura 
 
 

Cátia Ferreira 
Anna Olson 
Anna Olson 
Nanci Sousa 
Mafuta Maketa 
 
Daniela Ferreira 
Cátia Ferreira 
Anna Olson 
Verónika Zhukova 
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disciplina 

Triatlo 
Triatlo 

Corta-mato 
Corta-mato 
Altura 

Heptatlo ini 
Heptatlo Juv 

80  
250 barreiras 

Altura 
Comprimento 

Disco 
1000 
1000 

Comprimento 
100 
200 
Dardo 
Martelo 

 
 

4x100 
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2.1.8 Competições de Âmbito Distrital

 

 

Mais uma vez tivemos uma presença assídua em todas as provas do calendário da Associação Distrital de Atletismo de Leiria 

(ADAL). Além da assiduidade e quantidade de atletas que normalmente movimentamos, temo

com que nos vamos apresentando nestas competições

Tal como vinha acontecendo em anos anteriores, o domínio 

Verificamos também que a renovação de tantos recordes distritais que temos vindo a 

com que se trabalha no nosso clube. 

 

Títulos Colectivos 

Mais uma vez marcámos uma liderança inquestionável no distrito. Em dezasseis campeonatos colectivos de pista 

coberta a JV venceu quinze, mais um que 

ao ar livre.  

 

 

 
 

Com a criação de sectores na equipa técnica da JV, a aposta no meio

se apresentou em grande plano nos campeonato

Esperemos que na próxima época continue esta tendência de

futuro próximo. 

 

 

� Em dezasseis títulos de campeões
quinze, dominando por completo o atletismo distrital;

� Obtivemos quase duas centenas de títulos individuais de campeões 
� Os nossos atletas estab

selecções distritais. 
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de Âmbito Distrital 

Mais uma vez tivemos uma presença assídua em todas as provas do calendário da Associação Distrital de Atletismo de Leiria 

assiduidade e quantidade de atletas que normalmente movimentamos, temo-nos destacado pela 

apresentando nestas competições. 

Tal como vinha acontecendo em anos anteriores, o domínio distrital continua a pertencer à JV, sobretudo a nível col

Verificamos também que a renovação de tantos recordes distritais que temos vindo a conseguir é mais 

Mais uma vez marcámos uma liderança inquestionável no distrito. Em dezasseis campeonatos colectivos de pista 

, mais um que na passada temporada, escapando-nos apenas a vitória no 

Com a criação de sectores na equipa técnica da JV, a aposta no meio-fundo foi das mais bem sucedidas uma vez que a JV 

campeonatos distritais de corta-mato com três títulos colectivo

na próxima época continue esta tendência de evolução, impulsionando este sector para o mais alto nível num 

Em dezasseis títulos de campeões distritais de pista e pista coberta possíveis, os nossos atletas venceram 
quinze, dominando por completo o atletismo distrital; 
Obtivemos quase duas centenas de títulos individuais de campeões distritais;
Os nossos atletas estabeleceram setenta novos recordes distritais e representaram várias vezes as 
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Mais uma vez tivemos uma presença assídua em todas as provas do calendário da Associação Distrital de Atletismo de Leiria 

nos destacado pela qualidade 

continua a pertencer à JV, sobretudo a nível colectivo. 

é mais um sinal da qualidade 

Mais uma vez marcámos uma liderança inquestionável no distrito. Em dezasseis campeonatos colectivos de pista e pista 

nos apenas a vitória no de infantis masculinos 

fundo foi das mais bem sucedidas uma vez que a JV 

três títulos colectivos e dois títulos individuais. 

impulsionando este sector para o mais alto nível num 

possíveis, os nossos atletas venceram 

distritais; 
novos recordes distritais e representaram várias vezes as 
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Além dos feitos anteriores vencemos as quatro

Viva o Atletismo”, tal como se poderá verificar na tabela seguinte:

Tabela 13

Competições 
Salto em Altura em Sala
Pombal, 27. Fevereiro. 2010
 

Campeonato Distrital Corta
Pombal, 07.  Fevereiro. 2010

Triatlo Técnico Distrital 
Pombal, 26 e 27. Dezembro. 2009
 
Km Jovem Distrital 
Leiria, 21. Março. 2010 
 
Torneio Atleta Completo
Marinha Grande, 27 e 28. Março. 2010
 

Campeonato Distrital Juvenis em pc
Pombal, 5. Dezembro. 200
 
Campeonato Distrital Juniores em pc
Pombal, 12 e 13. Dezembro. 20
 
Campeonatos Absolutos PC
Pombal, 16 e 17. Janeiro. 2010
 
Campeonato Distrital de Benjamins
Leiria, 29 e 30. Maio 2010
 

Campeonato Distrital Colectivo 
Leiria, 19.Junho.2010 
 

Campeonato Distrital Colectivo
Leiria, 26 Junho. 2010 
 
Campeonato Distrital de Juvenis
 Leiria, 09 e 10. Junho. 2010
 
Campeonato Distrital de Juniores
Leiria, 15 e 16 de Maio 
 
Campeonato Distrital Absoluto
Leiria, 16, 23. Junho e 7. Julho 2010
 

 

 

Títulos Individuais 

Aumentamos quase em meia centena os títulos de campeões distritais alcançados pelos nossos atletas, 

duzentas medalhas de ouro, confirmando assim 

Tabela 14 –
 
Competição 
Salto em Altura em Sala 
Pombal, 27. Fevereiro. 2010 

Triatlo Técnico Distrital 
Pombal, 26e 27. Dezembro. 2009 

Campeonato Distrital de Lançamentos 
Leria - CNLL –27. Fevereiro. 2010 

Campeonato Distrital Corta Mato Longo
Nazaré, 24. Janeiro. 2010 

Campeonato Distrital Corta-Mato Curto
Pombal, 07.Fevereiro. 2010 
Km Jovem Distrital 
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res vencemos as quatro classificações colectivas de âmbito distrital nas competições da “Campanha 

Viva o Atletismo”, tal como se poderá verificar na tabela seguinte:  

 
Tabela 13 - Classificações Colectivas Distritais da JV 

 Classificação 
Masculinos Femininos

Salto em Altura em Sala 
Pombal, 27. Fevereiro. 2010 

(classificação conjunta) 
1º 

Campeonato Distrital Corta-Mato Curto 
Fevereiro. 2010 

2ª equipa benjamins 
1ª equipa infantis 
 

3ª equipa benjamins
1ª equipa infantis
2ª equipa iniciadas

 
e 27. Dezembro. 2009 

(classificação conjunta) 
1º 

 
(classificação conjunta) 

1º 

Torneio Atleta Completo 
Marinha Grande, 27 e 28. Março. 2010 

(classificação conjunta) 
1º 

mpeonato Distrital Juvenis em pc 
. Dezembro. 2009 

1ª equipa 1ª equipa 

eonato Distrital Juniores em pc 
. Dezembro. 2009 

1ª equipa 1ª equipa 

Campeonatos Absolutos PC 
Pombal, 16 e 17. Janeiro. 2010 

1ª equipa 1ª equipa 

Campeonato Distrital de Benjamins 
Leiria, 29 e 30. Maio 2010 

1ª equipa 1ª equipa 

Colectivo de Infantis 2ª equipa 1ª equipa 

Colectivo de Iniciados 1ª equipa 1ª equipa 

Campeonato Distrital de Juvenis 
Leiria, 09 e 10. Junho. 2010 

1ª equipa 1ª equipa 

Campeonato Distrital de Juniores 
 de 2010 

1ª equipa 1ª equipa 

Campeonato Distrital Absoluto 
23. Junho e 7. Julho 2010 

1ª equipa 1ª equipa 

títulos de campeões distritais alcançados pelos nossos atletas, 

assim que somos o clube mais medalhado do distrito.  

 
– Atletas da JV Campeões Distritais na época de 2009/2010 

Campeões 
Masculinos Provas Femininos 
Eduardo Valério 
Ricardo Mendes 

Altura inic. 
Altura juv. 

Mª Inês Pagaimo
Juliana Pereira 
Anaïs Baptista 

Eduardo Valério 
Miguel Carreira 
Ricardo Mendes 

Triatlo inic. 
Triatlo opc. 
Triatlo juv. 

Daniela Jorge 
Sarah Dias 
Beatriz Dinis 
Anaïs Baptista 

Campeonato Distrital de Lançamentos - Longos Bernardo Lopes 
Bernardo Lopes 
Luís Pereira 
Tiago Pereira 
Luís Fernandes 
Carlos Vicente 
Luís Baptista 
Miguel Carreira 

Disco Juv 
Dardo Juv 
Dardo Sen 
Disco Jun. 
Disco Sen. 
Martelo Sen. 
Martelo Jun. 
Martelo Juv. 

Nanci Sousa 
Marta Mendes 
Juliana Pereira 
Fabiana Domingos
Ana R. Henriques

Corta Mato Longo Pedro Santos Juniores  

Mato Curto Samuel Santos 
Francisco Rodrigues 

benjamins 
infantis 

Joana Ferreira 

Miguel Carreira 1000 ini. Ana Alves 
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colectivas de âmbito distrital nas competições da “Campanha 

Femininos 

ª equipa benjamins 
1ª equipa infantis 
equipa iniciadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

títulos de campeões distritais alcançados pelos nossos atletas, chegando perto das 

Provas 
Mª Inês Pagaimo Altura inf. 

Altura inic. 
Altura juv. 
Triatlo inf. 
Tritalo inic. 
Triatlo opc. 
Triatlo juv. 

Fabiana Domingos 
Ana R. Henriques 

Dardo Sen. 
Dardo Juv. 
Disco Juv. 
Martelo Juv. 
Martelo Sen. 

 

 infantis 

1000 juv. 
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Leiria, 21. Março. 2010 

Torneio Atleta Completo 
Marinha Grande, 27 e 28. Março. 2010

Campeonato Distrital Juvenis em pc
Pombal, 5. Dezembro. 2009 

Campeonato Distrital Juniores em pc
Pombal, 12 e 13. Dezembro. 2009 

Campeonatos Absolutos PC 
Pombal, 16 e 17. Janeiro. 2010 

Campeonato Distrital de Marcha em Estrada
Montemor-o-Velho, 09. Janeiro. 2010 
Campeonato Distrital Provas Combinadas
Rio Maior, 24 e 25. Abril. 2010 

Campeonato Distrital de Benjamins 
Leiria, 29 e 30. Maio 2010 

Campeonato Distrital de Infantis 
Leiria, 29 e 30. Maio. 2010 

Campeonato Distrital de Iniciados 
Marinha Grande,01 e 02. Maio. 2010 

Campeonato Distrital de Juvenis 
 Leiria, 09 e 10. Junho. 2010 

Campeonato Distrital de Juniores 
Leiria, 15 e 16 de Maio de 2010 
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Francisco Rodrigues 1000 inf. 
 

Joana Ferreira 
Tânia Pires 

10 
Eduardo Valério 
Artur Koshchuk 

Heptatlo 
Octatlo 

Daniela Jorge 
Sarah Dias 
Anaïs Baptista 

Campeonato Distrital Juvenis em pc Bernardo Lopes 
João Moniz 
Ricardo Mendes 
Miguel Carreira 
Rafael Pires 
João Moniz 
Artur Koshchuk 

Peso 
Triplo salto 
Altura 
 

4x200 

Ana Alves 
Sarah Dias 
Sarah Dias 
Anaïs Baptista 
Mónica Rino 
Verónika Zhukova
Anaïs Baptista 
Daniela Pereira 

Campeonato Distrital Juniores em pc Pedro Lopes 
João Leal 
João Leal 
Bernardo Lopes 
Luís Ferreira 
Ricardo Mendes 

200 
1.500 
3.000 
Peso 
Vara 
Altura 

Catarina Francisco
Ana Alves 
Ana R. Henriques
Anaïs Baptista 
Anaïs Baptista 
Mónica Rino 

Gonçalo Ribeiro 
Gonçalo Ribeiro 
Bruno Gualberto 
Bruno Gualberto 
Diogo Reis 
Bruno Rodrigues 
Bruno Rodrigues 
Francisco Belo 
João Alexandre 
João Alexandre 
João Alexandre 

60 
200 
400 

60 barreiras 
800 
1.500 
3.000 
Peso 
Altura 
Triplo 

Comprimento 

Cátia Ferreira 
Cátia Ferreira 
Patrícia Pereira 
Anaïs Baptista 
Anaïs Baptista 
Ana R. Henriques
Mónica Rino 
Sofia Pires 
Daniela Ferreira
Fabiana Domingos
Carine Moreira 
Cátia Ferreira 

em Estrada   Tânia Pires 

Campeonato Distrital Provas Combinadas   Cátia Ferreira 
Verónika Zhukova

André Roberto 
Luís Franco 
Samuel Santos 
Celso Vieira 
Rodrigo Vieira 

1000 mx 
 

4x60 

Mariana Miguel 
Juliana Brites 
Tânia Pires 
Iara Duque 

  Daniela Jorge 
Daniela Jorge 
Camila Soares 
Joana Ferreira 
Bárbara Andrade
Camila Soares 
Mª Inês Pagaimo
Daniela Jorge 

Miguel Lavrador 
Miguel Lavrador 
Dyllan Pedro 
Eduardo Valério 
Eduardo Valério 
Eduardo Valério 
Miguel Carreira 
Miguel Carreira 

Vara 
Dardo 

250 barreiras 
Altura 
Triplo 

Comprimento 
Peso 
Martelo 

 

Cristina Lopes 
Cristina Lopes 
Sarah Dias 
Sarah Dias 
Sarah Dias 
Soraia Carnide 
Marta Mendes 
Ana Oliveira 
Juliana Pereira 
Juliana Pereira 
Beatriz Dinis 
Soraia Carnide 
Sarah Dias 
Mariana Teixeira

Ricardo Mendes 
Ricardo Mendes 
Ricardo Mendes 
João Moniz 
Miguel Carreira 
Miguel Carreira 
Bernardo Lopes 
Bernardo Lopes 
Bernardo Lopes 
Artur Koshchuk 
Artur Koshchuk 
Rúben Silva 
João Moniz 
Artur Koshchuk 
Dyllan Pedro 

110 barreiras 
Altura 
Triplo 

300 barreiras 
300 

Martelo 
Peso 
Dardo 
Disco 

Comprimento 
200 
 

4x100 

Sarah Dias 
Sarah Dias 
Mª Inês Domingos
Marta Mendes 
Juliana Pereira 
Verónika Zhukova
Mónica Rino 
Bruna Silva 
Carolina Reis 
Bruna Silva 
Juliana Pereira 
Beatriz Dinis 

Luis Ferreira 
Luis Batista 
João Moniz 

Vara  
Martelo 
400 

Fabiana Domingos
Carine Moreira 
Daniela Bruno 
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1000 inf. 
1000 benj. 
Pentatlo 
Heptatlo 
Heptatlo 

Verónika Zhukova 

 

300 
60 

Comprimento 
60 barreiras 

 
4x200 

Catarina Francisco 

Ana R. Henriques 

800 
3.000 
Peso 
Triplo 

Comprimento 
Altura 

 

Ana R. Henriques 

Daniela Ferreira 
Fabiana Domingos 

 

60 
200 
800 

60 barreiras 
Comprimento 

Peso 
Triplo 
Altura 
 

4x400 

Marcha benj 

Verónika Zhukova 
Heptatlo sen. 
Heptatlo juv 

  
4x60 

Bárbara Andrade 

Mª Inês Pagaimo 

60 barreiras 
Comprimento 

Altura 
600 
 

4x60 
 

 

 

Mariana Teixeira 

Vara 
Triplo 
80 

Comprimento 
80 barreiras 

Altura 
Dardo 

1.500 obst 
Disco 
Peso 
 

4x80 
 

Mª Inês Domingos 

Verónika Zhukova 

100 barreiras 
200 

Martelo 
Dardo 
Disco 
100 
Vara 
300 
 

4x100 

Fabiana Domingos 
 

Martelo 
400 
Dardo 
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Campeonato Distrital Absoluto 
Leiria, 16 e 23. Junho e 7. Julho 2010 

Além dos Campeonatos Distritais, também nas provas da “Campanha Viva o Atletismo” os nossos atletas somaram vitórias 

atrás de vitórias, apurando-se muitas vezes para as finais 

Mendes, Miguel Lavrador, Miguel Carreira,

Koshchuk, Sarah Dias ou João Moniz começam a construir uma carreira que se

 

Recordes Distritais 

Na nossa modalidade, procuramos constantemente a superação pessoal e muitas vezes conseguimos atingir patamares de 

rendimento a que ainda ninguém conseguiu chegar. É aí que surgem recordes distritais, nac

No que respeita a recordes distritais ficaram registados nos recordes de Leiria cinquenta e s

individuais e treze em provas de estafeta “escritos” pelos atletas da JV

De destacar o Francisco Belo que passou a deter mais sete

recordes cada uma, Artur Koshchuk conseguiu mais 

Tabela 15 – Atletas da JV que bateram Recordes Distritais na época de 200
Escalão 
Infantis Eduardo Valério

Eduardo Valério
Eduardo Valério
Eduardo Valério
Miguel Carreira
Miguel Carreira

Iniciados Artur Koshchuk
Artur Koshchuk
Artur Koshchuk
João Moniz
João Moniz
Miguel Lavrador
Miguel Carreira
Miguel Carreira
Miguel Carreira
Ricardo Mendes

Juvenis Artur Koshchuk
Artur Koshchuk
Bernardo Lopes

Relatório da Época Desportiva de 2009-2010 
Plano de Actividades para 2010-2011 

Francisco Belo 
Francisco Belo 
Ricardo A. Fernandes 
Kevin Pedro 
Ricardo Mendes 
Ricardo Mendes 
Ricardo Mendes 
João Leal 
Pedro Lopes 
Pedro Lopes 
Pedro Santos 
José Neves 
Artur Koshchuk 
Valter Cruz 
Telmo Filipe 
João Marques 
Pedro Lopes 
Pedro Lopes 
Ricardo A. Fernandes 
Christophe Capitão 
João Leal 

Disco 
Peso 
1.500 
Dardo 
Triplo 
110B 
Altura 
5.000 
100 
200 

3.000 obst 
3.000 

Comprimento 
 

4x100 
 
 
 

4x400 

Anaïs Baptista 
Anaïs Baptista 
Verónika Zhukova
Mónica Rino 
Inês Nobre 
Joana Brito 
Verónika Zhukova
Bruna Silva 
Mónica Rino 
Daniela Pereira 

Filipe Carvalho 
João Alexandre 
João Alexandre 
Cristiano Carreira 
Jorge Miranda 
Ricardo Mendes 
Luís Ferreira 
Pedro Santos 
Tiago Pereira 
Luís Reis 
Miguel Ribeiro 
Miguel Ribeiro 
Artur Koshchuk 
Bruno Rodrigues 
João Marques 
Alexandre Sousa 

110 barreiras 
Triplo 

Comprimento 
400 
1.500 
Altura 
Vara 

3.000 obst 
Disco 
Dardo 
Peso 
Martelo 
100 
5.000 
200 

400 barreiras 

Inês Nobre 
Inês Nobre 
Inês Nobre 
Cátia Ferreira 
Cátia Ferreira 
Cátia Ferreira 
Nanci Sousa 
Nanci Sousa 
Mafuta Maketa 
 

 

Além dos Campeonatos Distritais, também nas provas da “Campanha Viva o Atletismo” os nossos atletas somaram vitórias 

vezes para as finais nacionais das competições. Nomes como

Mendes, Miguel Lavrador, Miguel Carreira, Daniela Pereira, Mónica Rino, Ana Alves, Anaïs Baptista, Ricardo Mendes, Artur 

João Moniz começam a construir uma carreira que se antevê recheada de sucessos. 

Na nossa modalidade, procuramos constantemente a superação pessoal e muitas vezes conseguimos atingir patamares de 

rendimento a que ainda ninguém conseguiu chegar. É aí que surgem recordes distritais, nacionais, continentais ou mundiais.

No que respeita a recordes distritais ficaram registados nos recordes de Leiria cinquenta e s

em provas de estafeta “escritos” pelos atletas da JV ao longo da presente tempor

que passou a deter mais sete recordes distritais individuais, Anaïs Baptista e Ana Alves com 

conseguiu mais cinco. 

 
Atletas da JV que bateram Recordes Distritais na época de 2009/2010

Novo Recordista 
Eduardo Valério 
Eduardo Valério 
Eduardo Valério 
Eduardo Valério 
Miguel Carreira 
Miguel Carreira 

Comprimento pc 
Altura pc 
Comprimento 
Altura 
60 pc 
Peso pc 

Joana Ferreira 1000 

Artur Koshchuk 
Artur Koshchuk 
Artur Koshchuk 
João Moniz 
João Moniz 
Miguel Lavrador 
Miguel Carreira 
Miguel Carreira 
Miguel Carreira 
Ricardo Mendes 

Comprimento 
Comprimento pc 
60 pc 
Triplo pc 
Triplo 
Dardo 
300 
250 pc 
Triatlo 60/Comp/peso 
Altura 

Anaïs Baptista 
Anaïs Baptista 
Marta Mendes 
Mónica Rino 
Sarah Dias 
Sarah Dias 
 

Triplo 
Triplo pc 
Dardo 
Vara pc 
Comprimento pc
Triatlo pc 

Artur Koshchuk 
Artur Koshchuk 
Bernardo Lopes 

100 
60 pc 
Disco 

Ana R. Henriques 
Ana Alves 
Ana Alves 

Martelo 
1.000 
Milha 
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Verónika Zhukova 

Verónika Zhukova 

 

Triplo 
100 barreiras 

100 
Comprimento 

3.000 
800 
 

4x100 

 

5.000 
800 
1.500 
100 
200 

Comprimento 
Vara 
Dardo 
Martelo 

 

Além dos Campeonatos Distritais, também nas provas da “Campanha Viva o Atletismo” os nossos atletas somaram vitórias 

nacionais das competições. Nomes como, Bernardo Lopes, Marta 

, Ana Alves, Anaïs Baptista, Ricardo Mendes, Artur 

antevê recheada de sucessos.  

Na nossa modalidade, procuramos constantemente a superação pessoal e muitas vezes conseguimos atingir patamares de 

ionais, continentais ou mundiais. 

No que respeita a recordes distritais ficaram registados nos recordes de Leiria cinquenta e seis novos registos em termos 

ao longo da presente temporada.  

Anaïs Baptista e Ana Alves com seis 

10 

Comprimento pc 
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Pedro Santos
Luís Ferreira
João Moniz
Artur Koshchuk

Juniores Francisco Belo
Francisco Belo
Francisco Belo
Ricardo Fernandes
Luís Ferreira
Tiago Dias 
 

Sub-23 Francisco Belo
Francisco Belo
Bruno Gualberto
Bruno Gualberto
Tiago Dias 
Pedro Lopes
Gonçalo Ribeiro
Cristiano Carreira
Bruno Gualberto
Cristiano Carreira
Pedro Lopes
Diogo Reis 
Bruno Gualberto

Seniores Francisco Belo
Francisco Belo
Bruno Gualberto
Tiago Dias 
Pedro Lopes
Gonçalo Ribeiro
Cristiano Carreira
Bruno Gualberto
Pedro Lopes
Gonçalo Ribeiro
Cristiano Carreira
Bruno Gualberto
Cristiano Carreira
Pedro Lopes
Diogo Reis 
Bruno Gualberto
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Pedro Santos 
Luís Ferreira 
João Moniz 

Koshchuk 

3.000 pc 
Vara pc 
4x100 selecção 
4x100 selecção 

Anaïs Baptista 
Anaïs Baptista 
Anaïs Baptista 
Verónika Zhukova 
Anaïs Baptista 
Mónica rino 
Sarah Dias 
Bruna Silva 
Anaïs Baptista 
Carine Moreira 
Daniela Pereira 
Mónica Rino 
Verónika zhukova 
Anaïs Baptista 
Daniela Pereira 
Mónica Rino 
Verónika zhukova 
Anaïs Baptista 
Daniela Pereira 

400 barreiras
Heptatlo 
Triplo pc 
4x100 
4x100 
4x100 
4x100 
4x300 
4x300 
4x300 
4x300 
4x200 pc 
4x200 pc 
4x200 pc 
4x200pc 
4x200 
4x200 
4x200 
4x200  

Francisco Belo 
Francisco Belo 
Francisco Belo 

ernandes 
Ferreira 

 

Peso 
Disco 
Peso pc 7.260Kg  
1.500 pc 
Vara pc 
1000 pc 
 

Anaïs Baptista 
Inês Nobre 
Ana Alves 
Ana Alves 
Ana Alves 
Verónika Zhukova 
Daniela Pereira 
Carine Moreira 
Carla Santos 
Verónika Zhukova 
Daniela Pereira 
Carine Moreira 
Carla Santos 

400 barreiras
3.000 obstáculos
Milha 
1.000 
800 pc 
4x200 
4x200 
4x200 
4x200 
4x200 pc 
4x200 pc 
4x200 pc 
4x200 pc 

Francisco Belo 
Francisco Belo 
Bruno Gualberto 
Bruno Gualberto 

 
Pedro Lopes 
Gonçalo Ribeiro 
Cristiano Carreira 
Bruno Gualberto 
Cristiano Carreira 
Pedro Lopes 

 
Bruno Gualberto 

Peso 
Peso pc 
400 pc 
60 bar. Pc 
1.000pc 
4x200 pc 
4x200 pc 
4x200 pc 
4x200 pc 
4x400 pc 
4x400 pc 
4x400 pc 
4x400 pc 

Inês Nobre 
Ana Alves 
Verónika Zhukova 
Daniela Pereira 
Carine Moreira 
Carla Santos 

3.000 obstáculos
800 pc 
4x200 pc 
4x200 pc 
4x200 pc 
4x200 pc 

Francisco Belo 
Francisco Belo 
Bruno Gualberto 

 
Pedro Lopes 
Gonçalo Ribeiro 
Cristiano Carreira 
Bruno Gualberto 
Pedro Lopes 
Gonçalo Ribeiro 
Cristiano Carreira 
Bruno Gualberto 
Cristiano Carreira 
Pedro Lopes 

 
Bruno Gualberto 

Peso 
Peso pc 
400 pc 
1.000 pc 
4x200 
4x200 
4x200 
4x200 
4x200 pc 
4x200 pc 
4x200 pc 
4x200 pc 
4x400 pc 
4x400 pc 
4x400 pc 
4x400 pc 
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400 barreiras 

400 barreiras 
3.000 obstáculos 

3.000 obstáculos 
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2.1.9 Colaboração com o Instituto Politécnico de Leiria

 

Atletismo Universitário 

 

Um clube como a JV tem de apostar também

instituições de prestígio, com as quais 

vantagens a ambas as partes.

Desde 2006-2007 que a JV tem um protocolo com o Instituto Politécnico de Leiria, em que nos comprometemos

tecnicamente a secção de Atletismo do Sector de Actividades Desp

nomeadamente na cedência dos serviços dos seus técnicos e enquadramento competitivo dos alunos do IPL 

Campeonatos Nacionais Universitários.  

Em contrapartida o IPL comprometeu-se a 

desportiva regular, na organização de eventos e em intercâmbios desportivos.

 Este protocolo tem vindo a revelar-se bastante

a secção de atletismo do IPL passou a 

passando a ganhar vários títulos e somar vários lugares de honra nos

Nacionais Universitários e o clube conseguiu recrutar alguns atletas de valor entre os 

estudantes universitários da cidade.  

 

 

 

Estágios Curriculares 

 

Além da colaboração ao nível do Atletismo Universitário, este ano a JV e o IPL tiveram mais uma parceria bastante bem 

sucedida.  

Dois alunos finalistas do curso de Desporto e Bem

sido uma grande mais-valia para a nossa organização

Nataniel Lopes e João Nuno Oliveira estiveram a colaborar com o clube entre

na organização de vários eventos entre os quais merecem des

ainda algumas funções técnicas e administrativas
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Colaboração com o Instituto Politécnico de Leiria 

Um clube como a JV tem de apostar também e cada vez mais 

instituições de prestígio, com as quais um relacionamento estreito só poderá trazer 

vantagens a ambas as partes. 

um protocolo com o Instituto Politécnico de Leiria, em que nos comprometemos

tecnicamente a secção de Atletismo do Sector de Actividades Desportivas e Culturais dos Serviços de Acção Social do IPL, 

nomeadamente na cedência dos serviços dos seus técnicos e enquadramento competitivo dos alunos do IPL 

se a cooperar com a JV, na sua actividade 

desportiva regular, na organização de eventos e em intercâmbios desportivos. 

se bastante produtivo para ambas as partes, já que 

 ter uma vitalidade que até aqui não tinha, 

passando a ganhar vários títulos e somar vários lugares de honra nos Campeonatos 

Nacionais Universitários e o clube conseguiu recrutar alguns atletas de valor entre os 

ém da colaboração ao nível do Atletismo Universitário, este ano a JV e o IPL tiveram mais uma parceria bastante bem 

Dois alunos finalistas do curso de Desporto e Bem-Estar realizaram o seu estágio curricular na Juventude Vidigalense

valia para a nossa organização a vários níveis. 

Nataniel Lopes e João Nuno Oliveira estiveram a colaborar com o clube entre Fevereiro e Junho, tendo sido determinantes 

na organização de vários eventos entre os quais merecem destaque o Atletismo em Família e o Mini

ainda algumas funções técnicas e administrativas.  
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e cada vez mais nas parcerias com 

um relacionamento estreito só poderá trazer 

um protocolo com o Instituto Politécnico de Leiria, em que nos comprometemos a coordenar 

ortivas e Culturais dos Serviços de Acção Social do IPL, 

nomeadamente na cedência dos serviços dos seus técnicos e enquadramento competitivo dos alunos do IPL nos respectivos 

ém da colaboração ao nível do Atletismo Universitário, este ano a JV e o IPL tiveram mais uma parceria bastante bem 

Estar realizaram o seu estágio curricular na Juventude Vidigalense, tendo 

Fevereiro e Junho, tendo sido determinantes 

taque o Atletismo em Família e o Mini-Craque, assegurando 
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2.2- Organização de Eventos

 

 

Após nos termos afirmado como organizadores de 

ganham cada vez mais adeptos e participantes

de Leiria e pelo Centro Nacional de Lançamentos

Mas não foi só para os atletas mais velhos e mais credenciados que organizám

incidiu nas provas para os escalões jovens, uma prioridade actualmente para 

Tudo isto exige um grande esforço por parte da direcção

ao clube, assim como os pais que progressivamente se vão envolvendo nas nossas actividades.

Analisaremos os vários eventos organizados pelo clube su

promoção e captação e eventos de convívi

 

2.2.1 Eventos de Alta e Média Competição

 

2.2.1.1 IV Meeting Cidade de Leiria

 

O Meeting Cidade de Leiria, que se disputou no dia 22 de Maio de 2010 no Estádio Municipal 

de Leiria, foi organizado pela Juventude Vidigalense e contou com o apoio

Municipal de Leiria e da Leirisport e com a colaboração da Associação Distrital de Atletismo de 

Leiria. 

Tivemos a participação de 245 atletas oriundos de 41 clubes de Portugal e Espanha.

Participaram vários atletas de nível internacional tais co

Bychkov, Irina Rodrigues entre outros. 

 

 

Mais detalhes do evento em: 

http://joomla.juventudevidigalense.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=202&catid=38

 

 

���� XV Torneio de Lançamentos contou com a presença de alguns dos melhores atletas mundiais, tendo sido um brilhante 
espectáculo de atletismo; 

���� O IV Meeting Cidade de Leiria confirmou que é um dos melhores Meetings nacionais alcançando excelentes resultados 
desportivos; 

���� A JV continuou a inovar com um novo formato de competição colectiva nos escalões jovens, ao organizar a Taça JV em 
iniciados; 

���� Numa estratégia de captação, o Torneio Mini Craque foi outro dos projectos inovadores do clube;
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Organização de Eventos  

Após nos termos afirmado como organizadores de eventos, voltámos a levar a efeito grandes c

participantes, na procura das excelentes condições proporcionadas pelo Estádio Municipal 

de Lançamentos, para tentarem conseguir superar-se em termos de resultados

para os atletas mais velhos e mais credenciados que organizámos eventos, a nossa preocupação também 

ões jovens, uma prioridade actualmente para a Juventude Vidigalense

esforço por parte da direcção, que contou com o apoio de vários voluntários que estão liga

ao clube, assim como os pais que progressivamente se vão envolvendo nas nossas actividades. 

Analisaremos os vários eventos organizados pelo clube su-dividindo-os em eventos de alta e média competição, eventos de 

promoção e captação e eventos de convívio e lazer. 

Eventos de Alta e Média Competição 

2.2.1.1 IV Meeting Cidade de Leiria 

O Meeting Cidade de Leiria, que se disputou no dia 22 de Maio de 2010 no Estádio Municipal 

de Leiria, foi organizado pela Juventude Vidigalense e contou com o apoio

Municipal de Leiria e da Leirisport e com a colaboração da Associação Distrital de Atletismo de 

Tivemos a participação de 245 atletas oriundos de 41 clubes de Portugal e Espanha.

Participaram vários atletas de nível internacional tais como Marco Fortes, Vânia Silva, Gaspar Araújo, Mário Teixieira, Igor 

http://joomla.juventudevidigalense.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=202&catid=38 

 

XV Torneio de Lançamentos contou com a presença de alguns dos melhores atletas mundiais, tendo sido um brilhante 
espectáculo de atletismo;  
O IV Meeting Cidade de Leiria confirmou que é um dos melhores Meetings nacionais alcançando excelentes resultados 

A JV continuou a inovar com um novo formato de competição colectiva nos escalões jovens, ao organizar a Taça JV em 

Numa estratégia de captação, o Torneio Mini Craque foi outro dos projectos inovadores do clube;
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competições de atletismo, que 

as excelentes condições proporcionadas pelo Estádio Municipal 

se em termos de resultados técnicos. 

os eventos, a nossa preocupação também 

a Juventude Vidigalense. 

que contou com o apoio de vários voluntários que estão ligados 

os em eventos de alta e média competição, eventos de 

O Meeting Cidade de Leiria, que se disputou no dia 22 de Maio de 2010 no Estádio Municipal 

de Leiria, foi organizado pela Juventude Vidigalense e contou com o apoio da Câmara 

Municipal de Leiria e da Leirisport e com a colaboração da Associação Distrital de Atletismo de 

Tivemos a participação de 245 atletas oriundos de 41 clubes de Portugal e Espanha. 

mo Marco Fortes, Vânia Silva, Gaspar Araújo, Mário Teixieira, Igor 

 

XV Torneio de Lançamentos contou com a presença de alguns dos melhores atletas mundiais, tendo sido um brilhante 

O IV Meeting Cidade de Leiria confirmou que é um dos melhores Meetings nacionais alcançando excelentes resultados 

A JV continuou a inovar com um novo formato de competição colectiva nos escalões jovens, ao organizar a Taça JV em 

Numa estratégia de captação, o Torneio Mini Craque foi outro dos projectos inovadores do clube; 
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                                        2.2.1.2 XVI 

  

O XVI Torneio de Lançamentos que se disputou nos dias

Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, foi organizado pela Juventude Vidigalense e 

contou com o apoio da Câmara Municipal de Leiria e da Leirisport e ainda com a 

colaboração da Associação Distrital de Atletismo de Leiria.

A competição disputou

infantis, iniciados, juvenis, juniores, seniores e veteranos. 

Participaram vários atletas de nível internacional provenientes de Cuba, Espanha, Chile, Irlanda e Áustria além d

atletas portugueses da actualidade, incluindo alguns

 

 
Destaque para a presença de Natalia Duco do Chile, que foi Campeã Mundial de Juniores na disciplina do lançamento do 

peso em 2008 na Polónia. 

Na primeira jornada tivemos a participação de 116 atletas, na segunda jornada participaram 80 e na terceira foram 90 o 

que fez um total de 286 participações oriundas de 44 clubes.
 

Mais detalhes do evento em: 

http://joomla.juventudevidigalense.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=192&catid=38

 

2.2.1.3 Taça JV em Iniciados

 A Taça JV destinada ao escalão de iniciados decorreu hoje pela manhã 3 de Junho no 

Estádio Municipal de Leiria e envolveu treze equipas. 

melhores equipas de iniciados do país e contou com a presença de sete formações fem

e seis masculinas.

As ausências das equipas masculinas do S. L. Benfica e C. P. Alcanena, 

forma completamente inesperada pois havia confirmado a 

respectiva participação) impossibilitaram o nosso objectivo d

oito equipas na luta pela vitória colectiva. 

 Uma primeira palavra de apreço e agradecimento pela 

presença de todas estas colectividades, algumas das quais 

viajaram de bem longe, como os casos do S. C. Braga e Faro  

XXI. 

Esta competição exige um elevado nível de 

infelizmente não está ao alcance da maioria dos clubes 

portugueses, pelo que os dirigentes, técnicos e atletas 

participantes estão de parabéns. Mostraram que em Portugal 

existem clubes a trabalhar muito e bem! 

 Mais detalhes em: 
http://joomla.juventudevidigalense.pt/index.php?option=com_content&view=articl

vidigalense&catid=39:recentes 
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 Torneio de Lançamentos da Juventude Vidigalense

O XVI Torneio de Lançamentos que se disputou nos dias 24 e 25 de Julho de 2010 no 

Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, foi organizado pela Juventude Vidigalense e 

contou com o apoio da Câmara Municipal de Leiria e da Leirisport e ainda com a 

colaboração da Associação Distrital de Atletismo de Leiria. 

competição disputou-se em três jornadas e teve a presença de atletas benjamins, 

infantis, iniciados, juvenis, juniores, seniores e veteranos.  

Participaram vários atletas de nível internacional provenientes de Cuba, Espanha, Chile, Irlanda e Áustria além d

da actualidade, incluindo alguns recordistas nacionais. 

Destaque para a presença de Natalia Duco do Chile, que foi Campeã Mundial de Juniores na disciplina do lançamento do 

tivemos a participação de 116 atletas, na segunda jornada participaram 80 e na terceira foram 90 o 

que fez um total de 286 participações oriundas de 44 clubes. 

http://joomla.juventudevidigalense.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=192&catid=38 

2.2.1.3 Taça JV em Iniciados 

A Taça JV destinada ao escalão de iniciados decorreu hoje pela manhã 3 de Junho no 

Estádio Municipal de Leiria e envolveu treze equipas. Esta competição

melhores equipas de iniciados do país e contou com a presença de sete formações fem

e seis masculinas. 

As ausências das equipas masculinas do S. L. Benfica e C. P. Alcanena, 

forma completamente inesperada pois havia confirmado a 

impossibilitaram o nosso objectivo de ter 

 

Uma primeira palavra de apreço e agradecimento pela 

presença de todas estas colectividades, algumas das quais 

viajaram de bem longe, como os casos do S. C. Braga e Faro  

Esta competição exige um elevado nível de organização e 

infelizmente não está ao alcance da maioria dos clubes 

portugueses, pelo que os dirigentes, técnicos e atletas 

participantes estão de parabéns. Mostraram que em Portugal 

http://joomla.juventudevidigalense.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=308:taca-jv-consagra-escola-mestre
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Torneio de Lançamentos da Juventude Vidigalense  

24 e 25 de Julho de 2010 no 

Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, foi organizado pela Juventude Vidigalense e 

contou com o apoio da Câmara Municipal de Leiria e da Leirisport e ainda com a 

se em três jornadas e teve a presença de atletas benjamins, 

Participaram vários atletas de nível internacional provenientes de Cuba, Espanha, Chile, Irlanda e Áustria além dos melhores 

 

Destaque para a presença de Natalia Duco do Chile, que foi Campeã Mundial de Juniores na disciplina do lançamento do 

tivemos a participação de 116 atletas, na segunda jornada participaram 80 e na terceira foram 90 o 

A Taça JV destinada ao escalão de iniciados decorreu hoje pela manhã 3 de Junho no 

Esta competição procurou reunir as 

melhores equipas de iniciados do país e contou com a presença de sete formações femininas 

As ausências das equipas masculinas do S. L. Benfica e C. P. Alcanena, (neste último caso de 

mestre-domingos-saraiva-e-juventude-
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2.2.1.4 Meeting Jovem Cidade de Leiria

A anteceder o Meeting Cidade de Leiria, realizou

até iniciados onde aderiram bastantes clubes de todo o país, tendo sido registadas 182 participações.

Mais detalhes do evento em: 

http://joomla.juventudevidigalense.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=202&catid=38

 

 

2.2.2 Eventos de Promoção e Captação

  

2.2.2.1 Torneio 

O Torneio Mini Craque foi mais uma organização da JV marcada pelo sucesso, envolvendo na fase 

final cerca de quatro centenas de alunos de 31 escolas do primeiro ciclo do concelho de Leiria. Esta 

iniciativa, que teve este ano a segunda edição, contou com uma presença mais a

Numa primeira fase foram testadas várias centenas de crian

disciplinas de corrida de velocidade, impulsão horizontal, lançamento do vortex e corrida de 

resistência. Com cerca de cinco centenas de atletas e voluntários na pista e de

espectadores na bancada

permitindo a várias crianças (e respectivas famílias) passar uma tarde diferente.
 
 
Mais dados sobre o evento em: 
http://joomla.juventudevidigalense.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=248:mini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.2.2.2 Torneio 
 

 

Mais um mega sucesso do Mini Craque realizado pela Juventude Vidigalense no dia 16 de Maio de 2010. 

Este torneio foi destinado às escolas que não foi possível envolver na fase I, e teve a participação de mais de 200 crianças 

de diversas escolas do primeiro ciclo de ensino básico do concelho de Leiria.

Um dos grandes objectivos que presidiu à realização deste

experiências, dentro da área do atletismo e

crianças apuradas para o mesmo. 
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2.2.1.4 Meeting Jovem Cidade de Leiria 

A anteceder o Meeting Cidade de Leiria, realizou-se o Meeting Jovem destinado aos escalões de formação de benjamins 

até iniciados onde aderiram bastantes clubes de todo o país, tendo sido registadas 182 participações.

ventudevidigalense.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=202&catid=38 

2.2.2 Eventos de Promoção e Captação 

Torneio Mini-Craque – Fase I 

O Torneio Mini Craque foi mais uma organização da JV marcada pelo sucesso, envolvendo na fase 

final cerca de quatro centenas de alunos de 31 escolas do primeiro ciclo do concelho de Leiria. Esta 

iniciativa, que teve este ano a segunda edição, contou com uma presença mais a

Numa primeira fase foram testadas várias centenas de crianças das turmas do 3º e 4º ano nas 

disciplinas de corrida de velocidade, impulsão horizontal, lançamento do vortex e corrida de 

resistência. Com cerca de cinco centenas de atletas e voluntários na pista e de

espectadores na bancada este evento encheu de cor e alegria o Estádio Municipal de Leiria 

permitindo a várias crianças (e respectivas famílias) passar uma tarde diferente. 

http://joomla.juventudevidigalense.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=248:mini-craque-foi-grande-sucesso&catid=39:recentes

  

Torneio Mini-Craque – Fase II 

Mais um mega sucesso do Mini Craque realizado pela Juventude Vidigalense no dia 16 de Maio de 2010. 

Este torneio foi destinado às escolas que não foi possível envolver na fase I, e teve a participação de mais de 200 crianças 

primeiro ciclo de ensino básico do concelho de Leiria. 

que presidiu à realização deste evento foi proporcionar às crianças um conjunto de novas 

experiências, dentro da área do atletismo e também que o evento proporcionasse uma tarde bem passada para todas as 
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se o Meeting Jovem destinado aos escalões de formação de benjamins 

até iniciados onde aderiram bastantes clubes de todo o país, tendo sido registadas 182 participações. 

O Torneio Mini Craque foi mais uma organização da JV marcada pelo sucesso, envolvendo na fase 

final cerca de quatro centenas de alunos de 31 escolas do primeiro ciclo do concelho de Leiria. Esta 

iniciativa, que teve este ano a segunda edição, contou com uma presença mais alargada de alunos. 

ças das turmas do 3º e 4º ano nas 

disciplinas de corrida de velocidade, impulsão horizontal, lançamento do vortex e corrida de 

resistência. Com cerca de cinco centenas de atletas e voluntários na pista e de milhar e meio de 

nto encheu de cor e alegria o Estádio Municipal de Leiria 

sucesso&catid=39:recentes 

Mais um mega sucesso do Mini Craque realizado pela Juventude Vidigalense no dia 16 de Maio de 2010.  

Este torneio foi destinado às escolas que não foi possível envolver na fase I, e teve a participação de mais de 200 crianças 

evento foi proporcionar às crianças um conjunto de novas 

de bem passada para todas as 
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Mais informações em:  

http://joomla.juventudevidigalense.pt/index.php?option=com_con

 

 

2.2.3. Eventos de Convívio e Lazer

 

2.2.3.1 Jogos Tradicionais

O Piquenique e Jogos Tradicionais realizados no domingo, 

da Ortigosa, reuniu cerca de três dezenas de pessoas, entre

clube. 

A iniciativa ultrapassou as melhores expectativas e permitiu estreitar os laços que un

agentes do clube. 

As actividades foram planificadas pelos estagiários, João 

Oliveira e Nataniel Lopes, 

unem os vários agentes do clube e incentivar a presença de adultos 

na secção de Saúde, Desporto e Lazer. 

O convívio permitiu ainda aos mais velhos relembrar

infância, dando oportunidade aos mais jo

assim momentos de pura diversão e descontracção aos que participaram.

As actividades que foram desenvolvidas (f

corda, jogo da mata, jogo dos três pauzinhos) tiveram um impacto bastante positivo nas pessoas presentes.

 

2.2.3.2 Atletismo em Família

 

Mais um Domingo animado

levada a cabo pelos 

Lançamentos. 

Este evento foi mais um grande sucesso, tendo ultrapassado por larga margem as nossas 

expectativas iniciais ao ter a adesão de 25 equipas, num total de meia centena de part

Os envolvidos, atletas, familiares e amigos disputaram as provas de 

lançamento do vortex, lançamento do peso, 60 metros e salto em 

comprimento. 

Se para os atletas as actividades propostas fazem parte da sua rotina de treino e 

competição, para a maior parte dos pais foi um desafio conhecer mais aprofu
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Eventos de Convívio e Lazer 

2.2.3.1 Jogos Tradicionais 

O Piquenique e Jogos Tradicionais realizados no domingo, dia 2 de Maio, no parque de merendas 

da Ortigosa, reuniu cerca de três dezenas de pessoas, entre os quais pais, atletas e dirigentes do 

A iniciativa ultrapassou as melhores expectativas e permitiu estreitar os laços que un

 

As actividades foram planificadas pelos estagiários, João Nuno 

Oliveira e Nataniel Lopes, com o objectivo de estreitar os laços que 

unem os vários agentes do clube e incentivar a presença de adultos 

ainda aos mais velhos relembrar alguns dos jogos que marcaram a sua 

unidade aos mais jovens de os conhecer e praticar proporcionando 

momentos de pura diversão e descontracção aos que participaram. 

futebol, jogo da malha, jogo tradicional do labirinto, 

ata, jogo dos três pauzinhos) tiveram um impacto bastante positivo nas pessoas presentes.

2.2.3.2 Atletismo em Família 

Mais um Domingo animado pela Juventude Vidigalense com uma iniciativa “

levada a cabo pelos estagiários Nataniel Lopes e João Nuno Oliveira no Centro Nacional de 

Este evento foi mais um grande sucesso, tendo ultrapassado por larga margem as nossas 

expectativas iniciais ao ter a adesão de 25 equipas, num total de meia centena de part

Os envolvidos, atletas, familiares e amigos disputaram as provas de 

lançamento do vortex, lançamento do peso, 60 metros e salto em 

Se para os atletas as actividades propostas fazem parte da sua rotina de treino e 

maior parte dos pais foi um desafio conhecer mais aprofundadamente a 
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2 de Maio, no parque de merendas 

os quais pais, atletas e dirigentes do 

A iniciativa ultrapassou as melhores expectativas e permitiu estreitar os laços que unem os diversos 

abirinto, saltar à corda, tracção com 

ata, jogo dos três pauzinhos) tiveram um impacto bastante positivo nas pessoas presentes. 

pela Juventude Vidigalense com uma iniciativa “Atletismo em Família”, 

estagiários Nataniel Lopes e João Nuno Oliveira no Centro Nacional de 

Este evento foi mais um grande sucesso, tendo ultrapassado por larga margem as nossas 

expectativas iniciais ao ter a adesão de 25 equipas, num total de meia centena de participantes. 
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nossa modalidade. 

Juntar os pais com os filhos em equipas foi um interessante desafio, que permitiu aproximar os pais à nossa modalidade, eles 

que são um dos motores principais do nosso s

A boa disposição reinou nesta quente tarde de domingo e no final desta festa foram distribuídos diplomas a todas as 

equipas participantes. 

 
 

2.2.3.3 Convívio na Praia

 

No Domingo, 27 de 

de cinco dezenas de pessoas, entre atletas, familiares, e dirigentes do clube.

As actividades foram planificadas e dinamizadas pelos estagiários, João Oliveira e Nataniel 

Lopes.  

O convívio tinha como principal objectivo promover um dia de 

convívio em família, deste modo, foram desenvolvidas várias 

actividades desportivas nomeadamente Peddy

outras.  

As actividades desenvolvidas tiveram um impact

participantes momentos de pura diversão e descontracção. 

 

 

 

 

 

2.3 – Actividades de Enriquecimento Curricular 

 

Desde 2007-2008, a JV estabeleceu com a Câmara Municipal de Leiria um protocolo 

que nos cabe a responsabilidade de assumir Actividades de Enriquecimento Curricular no 

âmbito da Educação Física em algumas escolas do Concelho.

O desafio tem sido grande mas temos agarrado 

melhorar a nossa implantação e notoriedade local, promover mais o atletismo nas escolas do primeiro ciclo e também ter 

algumas contrapartidas financeiras, tão importantes nos tempos que correm.

O balanço foi portanto altamente positivo, 

desenvolver este trabalho que tão bons resultados tem tido, por alteração das linhas orientadoras do Município.

Esperamos que a curto prazo a JV possa voltar a assumir este trabalho
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Juntar os pais com os filhos em equipas foi um interessante desafio, que permitiu aproximar os pais à nossa modalidade, eles 

que são um dos motores principais do nosso sucesso, com o apoio que dão diariamente aos seus descendentes.

A boa disposição reinou nesta quente tarde de domingo e no final desta festa foram distribuídos diplomas a todas as 

2.2.3.3 Convívio na Praia 

No Domingo, 27 de Junho, foi realizado um Convívio na Praia das Paredes, que reuniu cerca 

de cinco dezenas de pessoas, entre atletas, familiares, e dirigentes do clube.

As actividades foram planificadas e dinamizadas pelos estagiários, João Oliveira e Nataniel 

nvívio tinha como principal objectivo promover um dia de 

convívio em família, deste modo, foram desenvolvidas várias 

actividades desportivas nomeadamente Peddy-Paper, Futebol, Voleibol, Andebol, entre 

As actividades desenvolvidas tiveram um impacto bastante positivo, pois proporcionaram aos 

participantes momentos de pura diversão e descontracção.  

s de Enriquecimento Curricular - 1º ciclo 

2008, a JV estabeleceu com a Câmara Municipal de Leiria um protocolo em 

a responsabilidade de assumir Actividades de Enriquecimento Curricular no 

em algumas escolas do Concelho. 

temos agarrado a oportunidade, já que tal nos permite 

notoriedade local, promover mais o atletismo nas escolas do primeiro ciclo e também ter 

, tão importantes nos tempos que correm. 

O balanço foi portanto altamente positivo, sendo de lamentar que no próximo ano lectivo não 

ue tão bons resultados tem tido, por alteração das linhas orientadoras do Município.

possa voltar a assumir este trabalho, de forma a continuarmos este protocolo tão profícuo
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Juntar os pais com os filhos em equipas foi um interessante desafio, que permitiu aproximar os pais à nossa modalidade, eles 

ucesso, com o apoio que dão diariamente aos seus descendentes.  

A boa disposição reinou nesta quente tarde de domingo e no final desta festa foram distribuídos diplomas a todas as 

Junho, foi realizado um Convívio na Praia das Paredes, que reuniu cerca 

de cinco dezenas de pessoas, entre atletas, familiares, e dirigentes do clube. 

As actividades foram planificadas e dinamizadas pelos estagiários, João Oliveira e Nataniel 

notoriedade local, promover mais o atletismo nas escolas do primeiro ciclo e também ter 

sendo de lamentar que no próximo ano lectivo não possamos continuar a 

ue tão bons resultados tem tido, por alteração das linhas orientadoras do Município. 

rma a continuarmos este protocolo tão profícuo. 
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2.4 Actividade Directiva

 
Foram vários os desafios que se nos colocaram esta temporada. Além de uma actividade desportiva bastante desgastante, 

conseguimos formar uma nova equipa para conduzir o clube no próximo biénio e ainda encontrar energi

melhorar a JV ao nível dos equipamentos de apoio, imagem e organização.

Destes aspectos daremos conta neste ponto do relatório.

 
 

2.4.1 Almoço C

O XVII aniversário da Juventude Vidigalense foi

centenas de pessoas. 

O evento decorreu como vem sendo habitual no restaurante 

amigos. 

Após o final da refeição foram homenageados os atle

Vidigalense. Além destas homenagens, foram distinguidos os atletas que se sagraram Campeões Nacionais, representaram a 

selecção portuguesa ou bateram Recordes Nacionais, bem como aqueles 

JV atribuiu o troféu de Mérito Desportivo.  

De seguida foi feita uma homenagem especial a 

temporada de 2008-2009 na recuperação dos nosso

com o prémio Gratidão, que lhe foi entregue pelo presidente do clube, Sr. Agostinho Gameiro.

Na parte final do almoço foram apresentados os reforços para 2009

quantos estavam na sala. 

O almoço contou com a presença do presidente da Associação Distrital de Atletismo de Leiria, Aníbal Carvalho e 

eleito presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, que aproveitaram para 

continuidade dos apoios que nos têm sido atribuídos até aqui.

 

 

 

� Voltámos a organizar um almoço de convívio, alusivo ao XVII Aniversário de existência do clube;

� A página da internet do clube apareceu em força e tem actualmente uma dinâmica até hoje nunca vista;
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Actividade Directiva 

Foram vários os desafios que se nos colocaram esta temporada. Além de uma actividade desportiva bastante desgastante, 

conseguimos formar uma nova equipa para conduzir o clube no próximo biénio e ainda encontrar energi

melhorar a JV ao nível dos equipamentos de apoio, imagem e organização. 

Destes aspectos daremos conta neste ponto do relatório. 

Almoço Comemorativo do XVII Aniversário 

XVII aniversário da Juventude Vidigalense foi comemorado em clima de festa num almoço que envolveu quase duas 

O evento decorreu como vem sendo habitual no restaurante Saloon, reunindo atletas, familiares, técnicos, directores, sócios

foram homenageados os atletas do ano, antecipadamente eleitos pela equipa técnica da Juventude 

Vidigalense. Além destas homenagens, foram distinguidos os atletas que se sagraram Campeões Nacionais, representaram a 

selecção portuguesa ou bateram Recordes Nacionais, bem como aqueles que entraram na Alta Competição. A todos estes a 

 

De seguida foi feita uma homenagem especial a Pedro Albuquerque, pelo prestimoso contributo que nos deu ao longo da 

2009 na recuperação dos nossos atletas que foram fustigados por lesões. O Pedro foi contemplado 

com o prémio Gratidão, que lhe foi entregue pelo presidente do clube, Sr. Agostinho Gameiro. 

Na parte final do almoço foram apresentados os reforços para 2009-2010, que foram calorosamente 

O almoço contou com a presença do presidente da Associação Distrital de Atletismo de Leiria, Aníbal Carvalho e 

eleito presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, que aproveitaram para elogiar o nosso trabalho e a 

continuidade dos apoios que nos têm sido atribuídos até aqui. 

Voltámos a organizar um almoço de convívio, alusivo ao XVII Aniversário de existência do clube;

A página da internet do clube apareceu em força e tem actualmente uma dinâmica até hoje nunca vista;
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Foram vários os desafios que se nos colocaram esta temporada. Além de uma actividade desportiva bastante desgastante, 

conseguimos formar uma nova equipa para conduzir o clube no próximo biénio e ainda encontrar energias para tentar 

clima de festa num almoço que envolveu quase duas 

, reunindo atletas, familiares, técnicos, directores, sócios e 

tas do ano, antecipadamente eleitos pela equipa técnica da Juventude 

Vidigalense. Além destas homenagens, foram distinguidos os atletas que se sagraram Campeões Nacionais, representaram a 

que entraram na Alta Competição. A todos estes a 

, pelo prestimoso contributo que nos deu ao longo da 

s atletas que foram fustigados por lesões. O Pedro foi contemplado 

2010, que foram calorosamente aplaudidos por todos 

O almoço contou com a presença do presidente da Associação Distrital de Atletismo de Leiria, Aníbal Carvalho e do recém-

elogiar o nosso trabalho e a 

 

Voltámos a organizar um almoço de convívio, alusivo ao XVII Aniversário de existência do clube; 

A página da internet do clube apareceu em força e tem actualmente uma dinâmica até hoje nunca vista; 
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2.4.2 Página da Internet – www.juventudevidigalense.pt

Além dos nossos atletas e equipas, também a página da 

No dia 9 de Julho ultrapassámos pela primeira vez os mil visitantes/dia, 

ao recebermos nada mais nada menos de 

Trata-se de um número impressionante que ultrapassa quaisquer 

expectativas que tínhamos quando abraçámos mais este projecto.

Temos consciência da responsabilidade que um número de visitantes desta 

dimensão exigem de nós mas continuaremos a fazer tudo para não 

defraudarmos as suas expectativas. 
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www.juventudevidigalense.pt  

Além dos nossos atletas e equipas, também a página da internet da Juventude Vidigalense

No dia 9 de Julho ultrapassámos pela primeira vez os mil visitantes/dia, 

ao recebermos nada mais nada menos de 1079 acessos. 

se de um número impressionante que ultrapassa quaisquer 

nhamos quando abraçámos mais este projecto. 

Temos consciência da responsabilidade que um número de visitantes desta 

dimensão exigem de nós mas continuaremos a fazer tudo para não 
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internet da Juventude Vidigalense  bate recordes. 
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              2.5 - Balanço do Exercício do Ano de 200

 
Todos os anos as nossas dificuldades aumentam, ao mesmo tempo que as despesas e responsabilidades. Este ano não foi 

excepção uma vez que os gastos com a nossa actividade desportiva aumenta

combustíveis e das portagens. 

Além do aumento dos custos com a actividade desportiva, as receitas também têm reduzido, sobretudo as que dependem 

dos apoios privados, sendo significativa a redução de verbas 

Manter uma estrutura como a nossa a funcionar exig

angariar, de qualquer forma temos consciência que a situação se mantém controlada e que a curto prazo 

despesas e receitas. 

 

Refira-se que estas contas e o respectivo parecer do conselho fiscal foram aprovados por unanimidade em Asse

Ordinária no dia 25 de Maio de 2010. 

 

Na tabela seguinte poderá consultar o nosso Balanço do Ex

 
Despesas 

 

Despesas Desportivas 

Deslocação de atletas 27.114,2

Seguros Diversos 2.981,90

Medicina Desportiva 5.822,05

Material Desportivo 13.674,

Apoio e Prémios 27.568,00

 

 

 

Despesas Gerais 

Despesas com viaturas 1.778,

Despesas bancárias 106,27

Despesas diversas 7.445,

 

Fornecedores a pagar 

                  UDU Sport                                 

 

 

Tesouraria 

Banco 2.100,69

Caixa 706,69
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anço do Exercício do Ano de 2009 

Todos os anos as nossas dificuldades aumentam, ao mesmo tempo que as despesas e responsabilidades. Este ano não foi 

com a nossa actividade desportiva aumentaram, sobretudo reflexo dos aumentos dos 

Além do aumento dos custos com a actividade desportiva, as receitas também têm reduzido, sobretudo as que dependem 

, sendo significativa a redução de verbas provenientes da quotização e dos donativos.

anter uma estrutura como a nossa a funcionar exigiu portanto gastos financeiros que ultrapassa

, de qualquer forma temos consciência que a situação se mantém controlada e que a curto prazo 

parecer do conselho fiscal foram aprovados por unanimidade em Asse

Na tabela seguinte poderá consultar o nosso Balanço do Exercício do Ano de 2009: 

Receitas 
   

  Subsídios 

,27 €   Câmara Municipal de Leiria 

981,90 €                     Junta de Freguesia de Pousos 

5.822,05 €                     Junta de Freguesia de Leiria 

,62 €   

,00 €  Apoios 

 77.160,84 € I. D. P. 

  Associação Distrital de Leiria 

  Federação P. de Atletismo 

   

,01 €   Diversos 

106,27 €   Quotas 

,65 €   Donativos 

 9.329,93 €   

    3.131,00 €  

  Saldo do exercício anterior 

2.100,69 €   

706,69 €   

 2.807,38 €   

   

 86.167,15 €  
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Todos os anos as nossas dificuldades aumentam, ao mesmo tempo que as despesas e responsabilidades. Este ano não foi 

sobretudo reflexo dos aumentos dos 

Além do aumento dos custos com a actividade desportiva, as receitas também têm reduzido, sobretudo as que dependem 

dos donativos. 

gastos financeiros que ultrapassaram aquilo que conseguimos 

, de qualquer forma temos consciência que a situação se mantém controlada e que a curto prazo equilibraremos as 

parecer do conselho fiscal foram aprovados por unanimidade em Assembleia Geral 

 
  

  

77.200,30 €  

 800,00€  

1.200,00 €  

 79.200,30 € 

  

500,00 €  

5.959,44 €  

150,00 €  

 6.609,44 € 

  

1335,00 €  

3675,52 €  

 5.010,52 € 

  

 - 4.653,11 € 

  

  

  

  

 86.167,15 € 
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3 - PLANO DE ACTIVIDADES 
 
3.1 – Actividade Desportiva 

 

Ano após ano procuramos determinar cuidadosamente os objectivos a

nível directivo e é com muita satisfação que constatamos que a maioria deles são postos em prática.

O plano de actividades para a próxima época e a respectiva orçamentação foram aprovados pelo em 

do clube em 25 de Maio de 2010 e será apresentado de seguida

Âmbito Actividade(s) 
Alta Competição • Integrar atletas no percurso de alta competição;
Competições 
Distritais 

• Participar em todas as provas de âmbito 
• Lutar por todos os títulos colectivos de âmbito Distrital;
• Bater o maior número possível de recordes distritais;
• Ceder uma grande quantidade de atletas às diversas selecções distritais; 

Competições 
Internacionais 

• Participar em 

Competições 
Internacionais 

• Qualificar atletas(s) para o Campeonato da Europa de Equipas 

Competições 
Internacionais 

• Qualificar atleta(s) para o Campeonato Mundial de Juvenis;

Competições 
Nacionais 

• Manter a estrutura base da equipa, evitando a saída dos atletas mais 
influentes; 

• Contratar atletas para colmatar as maiores lacunas da equipa (equipa 
Masculina: -
saltos horizontais, salto em altura e velocidade prolongada)

Competições 
Nacionais 

• Participar no Campeonato Nacional da primeira divisão em pista
em ambos os sexos;

Competições 
Nacionais 

• Participar no Campeonato Nacional da 
ambos os sexos;

Competições 
Nacionais 

• Participar em todos os Campeonatos e Taças Nacionais;
• Lutar pelo pódio colectivo nas provas da campanha “Viva o Atletismo”;
• Conquistar o maior número possível de títulos indi
honra nos Campeonatos Nacionais;

• Lutar pelo pódio nos campeonatos nacionais dos escalões de Juvenis 
Juniores e sub

Enquadramento 
Técnico 

• Proceder a ligeiros ajustamentos no grupo de treinadores de forma a 
torná-lo mais 

• Recrutar mais dois treinadores que permitam fazer a divisão dos benjamins 
em Benjamins A e Benjamins B;

Organização 
Eventos 

• Torneio Mini Craque;

Organização 
Eventos 

• Taça JV – Iniciados;

Organização 
Eventos 

• Meeting Cidade de Leiria

Organização 
Eventos 

• Torneio Internacional de Lançamentos;

Saúde, Desporto e 
Lazer 

• Dinamizar a secção procurando que a mesma tenha mais praticantes;

 TOTAL 
 

 

 

 

 

 

 

� Participar novamente na primeira divisão no sector feminino e masculino;
� Apostar fortemente nos nossos jovens mais talentosos, de forma a formar na 

� Reforçar, renovar e formar o grupo de treinadores, procurando assegurar o futuro do clube.
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PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA A ÉPOCA DE 2010

Ano após ano procuramos determinar cuidadosamente os objectivos a que nos propomos, quer ao nível desportivo quer ao 

nível directivo e é com muita satisfação que constatamos que a maioria deles são postos em prática.

O plano de actividades para a próxima época e a respectiva orçamentação foram aprovados pelo em 

e será apresentado de seguida: 

 
Integrar atletas no percurso de alta competição; 
Participar em todas as provas de âmbito distrital; 
Lutar por todos os títulos colectivos de âmbito Distrital; 
Bater o maior número possível de recordes distritais; 
Ceder uma grande quantidade de atletas às diversas selecções distritais; 
Participar em Meetings no Estrangeiro (Cáceres, Halle …); 

Qualificar atletas(s) para o Campeonato da Europa de Equipas – Spar;

Qualificar atleta(s) para o Campeonato Mundial de Juvenis; 

Manter a estrutura base da equipa, evitando a saída dos atletas mais 

Contratar atletas para colmatar as maiores lacunas da equipa (equipa 
-saltos horizontais e barreiras, Equipa Feminina: - barreiras, 

horizontais, salto em altura e velocidade prolongada) 
Participar no Campeonato Nacional da primeira divisão em pista-coberta 
em ambos os sexos; 
Participar no Campeonato Nacional da primeira divisão ao ar livre em 
ambos os sexos; 
Participar em todos os Campeonatos e Taças Nacionais; 
Lutar pelo pódio colectivo nas provas da campanha “Viva o Atletismo”; 
Conquistar o maior número possível de títulos individuais e lugares de 
honra nos Campeonatos Nacionais; 
Lutar pelo pódio nos campeonatos nacionais dos escalões de Juvenis 
Juniores e sub-23; 
Proceder a ligeiros ajustamentos no grupo de treinadores de forma a 

lo mais assíduo, empenhado, responsável e dinâmico; 
Recrutar mais dois treinadores que permitam fazer a divisão dos benjamins 
em Benjamins A e Benjamins B; 
Torneio Mini Craque; 

Iniciados; 

Meeting Cidade de Leiria 

Torneio Internacional de Lançamentos; 

Dinamizar a secção procurando que a mesma tenha mais praticantes; 

Participar novamente na primeira divisão no sector feminino e masculino; 
Apostar fortemente nos nossos jovens mais talentosos, de forma a formar na “casa” mais campeões para o futuro;

Reforçar, renovar e formar o grupo de treinadores, procurando assegurar o futuro do clube.
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10/2011 

 

que nos propomos, quer ao nível desportivo quer ao 

nível directivo e é com muita satisfação que constatamos que a maioria deles são postos em prática. 

O plano de actividades para a próxima época e a respectiva orçamentação foram aprovados pelo em Assembleia Geral 

Orçamento  
0,00 € 

Ceder uma grande quantidade de atletas às diversas selecções distritais;  

2.000,00 € 

2.500,00 € 

Spar; 0,00 € 

0,00 € 

Contratar atletas para colmatar as maiores lacunas da equipa (equipa 

15.500,00 € 

coberta 2.500,00 € 

primeira divisão ao ar livre em 2.500,00 € 

 
5.000,00 € 

Recrutar mais dois treinadores que permitam fazer a divisão dos benjamins 

11.750,00 € 

2.500,00 € 

1.000,00 € 

3.500,00 € 

2.500,00 € 

1.000,00 € 

52.250,00 € 

“casa” mais campeões para o futuro; 

Reforçar, renovar e formar o grupo de treinadores, procurando assegurar o futuro do clube. 
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3.2 – Actividade Directiva

 

Ao nível directivo procuraremos continuar o nosso crescimento estrutural, que terá como objectivos centrais continuar a nossa

dinâmica ao nível da organização de eventos, continuar a afirmar o clube localmente concretiz

entidades e instituições, e proporcionar aos nossos praticantes acompanhamento médico.

Posto isto, os nossos objectivos directivos para a próxima época serão os seguintes:

Âmbito Actividade(s) 
Associados • Renumerar os sócios do clube;

• Proceder à actualização dos contactos (e
• Agilizar a cobrança de quotas;
• Massificar a utilização do cartão de sócio;

Departamento 
Médico 

• Recuperar a valência de massagem desportiva para os atletas do 
• Criar a secção de Nutrição, para que os atletas (e não só) possam ser aconselhados sobre 
a alimentação e suplementação ideal;

Departamento 
Médico 

• Criar a secção de Psicologia, onde os atletas (e não só) possam ser aconselhados sobre as 
melhores estratégias para ultrapassar dificuldades pessoais;

• Continuar a ter apoio do Fisioterapeuta, se possível reforçando a presença do mesmo em 
treinos e competições; 

• Tornar obrigatória a realização de Exame Médico a todos os atletas do clube;
Diversos • Levar a efeito o Almoço Comemorativo do XIX aniversário de actividade do clube 

(Outubro de 2010);
• Encontrar seccionistas que estejam disponíveis a colaborar nas actividades do clube;
• Levar e efeito intercâmbios com clubes de outros países, tendo em vista o enriquecimento 
técnico, social e cultural dos nossos atletas e treinadores; 

Diversos • Continuar a levar e efeito intercâmbios com clubes de outros países, tendo em vista o
enriquecimento técnico, social e cultural dos nossos atletas e treinadores

Materiais de 
Treino 

• Adquirir materiais para potencial ao máximo o trabalho nos escalões de formação;
• Manter os stocks de equipamentos actualizados;
• Adquirir uma Marques

Equipamentos • Adquirir materiais para potencial ao máximo o trabalho nos escalões de formação;
• Manter os stocks de equipamentos actualizados;
• Adquirir uma Marquesa Desmontável para utilizar 

Estágios 
Curriculares 

• Manter o estágio profissional de alunos do Curso Tecnológico de Desporto da Escola 
Afonso Lopes Vieira (Gândara dos Olivais);

• Iniciar estágio profissional com aluno(s) do Curso de Comunicação 
Leiria; 

• Manter Estágio Profissional com aluno(s) do Curo de Desporto e Bem Estar da E.S.E. de 
Leiria; 

Instalações • Continuar a proceder a melhoramentos nos Gabinetes do Estádio Municipal, 
nomeadamente na arrecadação de material

• Desocupar o espaço que nos foi cedido nas Galerias Alcrima;
• Encontrar espaço(s) para colocar o nossas Taças e Troféus condignamente.

Promoção, 
Marketing e 
Sponsorização 

• Manter e melhorar a nossa página da 
• Elaborar e divulgar semanalmente Press Releases;
• Encontrar uma empresa de Marketing que estabeleça parcerias com o clube para 
angariar mais apoios no tecido empresarial;

• Definir estratégias mais agressivas e persistentes para encontrar parceiros 
Protocolos e 
parcerias 

• Renovar o protocolo com Hotel Eurosol (alojamento);
• Renovar o protocolo com o Instituto Politécnico de Leiria (secção de atletismo universitário);
• Renovar o protocolo com a Aluvia 
• Renovar o acordo com a empresa Gameiros (empréstimo de viatura);
• Recuperar a parceria com o Mc Donalds;

Viaturas • Adquirir uma carrinha nova de nove lugares;
• Proceder à manutenção das viaturas existentes;
• Suportar custos com seguros;

 

 

� Continuar a apostar na organização de eventos de alto nível na cidade de Leiria;

� Adquirir mais uma carrinha de nove lugares;

� Criar condições para que os nossos atletas possam continuar a treinar e evoluir 

qualidade; 
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Actividade Directiva 

Ao nível directivo procuraremos continuar o nosso crescimento estrutural, que terá como objectivos centrais continuar a nossa

dinâmica ao nível da organização de eventos, continuar a afirmar o clube localmente concretiz

entidades e instituições, e proporcionar aos nossos praticantes acompanhamento médico. 

Posto isto, os nossos objectivos directivos para a próxima época serão os seguintes: 

sócios do clube; 
Proceder à actualização dos contactos (e-mail, telemóvel e morada); 
Agilizar a cobrança de quotas; 
Massificar a utilização do cartão de sócio; 
Recuperar a valência de massagem desportiva para os atletas do clube; 
Criar a secção de Nutrição, para que os atletas (e não só) possam ser aconselhados sobre 
a alimentação e suplementação ideal; 
Criar a secção de Psicologia, onde os atletas (e não só) possam ser aconselhados sobre as 
elhores estratégias para ultrapassar dificuldades pessoais; 

Continuar a ter apoio do Fisioterapeuta, se possível reforçando a presença do mesmo em 
treinos e competições;  
Tornar obrigatória a realização de Exame Médico a todos os atletas do clube; 
Levar a efeito o Almoço Comemorativo do XIX aniversário de actividade do clube 
(Outubro de 2010); 
Encontrar seccionistas que estejam disponíveis a colaborar nas actividades do clube;
Levar e efeito intercâmbios com clubes de outros países, tendo em vista o enriquecimento 
técnico, social e cultural dos nossos atletas e treinadores;  
Continuar a levar e efeito intercâmbios com clubes de outros países, tendo em vista o
enriquecimento técnico, social e cultural dos nossos atletas e treinadores 
Adquirir materiais para potencial ao máximo o trabalho nos escalões de formação;
Manter os stocks de equipamentos actualizados; 
Adquirir uma Marquesa Desmontável para utilizar em Campeonatos Nacionais; 
Adquirir materiais para potencial ao máximo o trabalho nos escalões de formação;
Manter os stocks de equipamentos actualizados; 
Adquirir uma Marquesa Desmontável para utilizar em Campeonatos Nacionais; 
Manter o estágio profissional de alunos do Curso Tecnológico de Desporto da Escola 
Afonso Lopes Vieira (Gândara dos Olivais); 
Iniciar estágio profissional com aluno(s) do Curso de Comunicação Social da E.S.E. de 

Manter Estágio Profissional com aluno(s) do Curo de Desporto e Bem Estar da E.S.E. de 

Continuar a proceder a melhoramentos nos Gabinetes do Estádio Municipal, 
nomeadamente na arrecadação de material, Gabinete Técnico e Sala da Direcção;
Desocupar o espaço que nos foi cedido nas Galerias Alcrima; 
Encontrar espaço(s) para colocar o nossas Taças e Troféus condignamente. 
Manter e melhorar a nossa página da internet; 
Elaborar e divulgar semanalmente Press Releases; 
Encontrar uma empresa de Marketing que estabeleça parcerias com o clube para 
angariar mais apoios no tecido empresarial; 
Definir estratégias mais agressivas e persistentes para encontrar parceiros privados;
Renovar o protocolo com Hotel Eurosol (alojamento); 
Renovar o protocolo com o Instituto Politécnico de Leiria (secção de atletismo universitário);
Renovar o protocolo com a Aluvia – Rent-a-Car (empréstimo de viaturas); 
Renovar o acordo com a empresa Gameiros (empréstimo de viatura); 
Recuperar a parceria com o Mc Donalds; 
Adquirir uma carrinha nova de nove lugares; 
Proceder à manutenção das viaturas existentes; 
Suportar custos com seguros; 

Continuar a apostar na organização de eventos de alto nível na cidade de Leiria;

Adquirir mais uma carrinha de nove lugares; 

Criar condições para que os nossos atletas possam continuar a treinar e evoluir 
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Ao nível directivo procuraremos continuar o nosso crescimento estrutural, que terá como objectivos centrais continuar a nossa 

dinâmica ao nível da organização de eventos, continuar a afirmar o clube localmente concretizando protocolos com várias 

Orçamento  
250,00 € 

Criar a secção de Nutrição, para que os atletas (e não só) possam ser aconselhados sobre 
1.000,00 € 

Criar a secção de Psicologia, onde os atletas (e não só) possam ser aconselhados sobre as 

Continuar a ter apoio do Fisioterapeuta, se possível reforçando a presença do mesmo em 

 

2.500,00 € 

Levar a efeito o Almoço Comemorativo do XIX aniversário de actividade do clube 

Encontrar seccionistas que estejam disponíveis a colaborar nas actividades do clube; 
Levar e efeito intercâmbios com clubes de outros países, tendo em vista o enriquecimento 

2.500,00€ 

Continuar a levar e efeito intercâmbios com clubes de outros países, tendo em vista o 1.500,00 € 

Adquirir materiais para potencial ao máximo o trabalho nos escalões de formação; 

 

4.000,00 € 

Adquirir materiais para potencial ao máximo o trabalho nos escalões de formação; 

 

10.450,00 € 

Manter o estágio profissional de alunos do Curso Tecnológico de Desporto da Escola 

Social da E.S.E. de 

Manter Estágio Profissional com aluno(s) do Curo de Desporto e Bem Estar da E.S.E. de 

250,00 € 

Continuar a proceder a melhoramentos nos Gabinetes do Estádio Municipal, 
, Gabinete Técnico e Sala da Direcção; 

2.000,00 € 

Encontrar uma empresa de Marketing que estabeleça parcerias com o clube para 

privados; 

1.000,00 € 

Renovar o protocolo com o Instituto Politécnico de Leiria (secção de atletismo universitário); 
100,00 € 

26.500,00 € 

TOTAL 52.050,00 € 

Continuar a apostar na organização de eventos de alto nível na cidade de Leiria; 

Criar condições para que os nossos atletas possam continuar a treinar e evoluir com consistência e 
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4 - PRINCIPAIS APOIOS RECEBIDOS / AGRADECIMENTOS

 

Como sempre reservamos um espaço do nosso relatório para reconhecer a 

Todos os êxitos e sucessos descritos anteriormente também pertencem às empresas, pessoas e entidades que a seguir 

enumeramos: 

  

• 2 AB; 

• Alice Ervilha; 

• Aluvia – Rent-a-Car; 

• ArmaFio; 

• Associação Distrital de Atletismo de Leiria;

• Câmara Municipal de Leiria;

• Clinipedro; 

• Comissão Distrital de Juízes de Cronometristas;

• CPS; 

• Fapicentro; 

• Federação Portuguesa de Atletismo;

• Five Zone; 

• Instituto do Desporto de Portugal;

• Hotéis Eurosol; 

• Instituto Politécnico de Leiria;

• Junta de Freguesia de Leiria;

• Junta de Freguesia de Pousos;

• Leirisport; 

• Luís Espírito Santo; 

• MC Donalds; 

• Pastelaria Pires; 

• Região de Turismo de Leiria;

• Regimento de Artilharia de Leiria;

• Udu Sport; 

 

 

Aproveitamos também para agradecer a todos os órgãos de comunicação social que nos ajudaram a divulgar as nossas 

actividades ao longo desta época competitiva, a todos os atletas, pais, sócios e simpatizantes por todo o apoio que têm 

prestado ao longo da existência do clube. 

Esperamos poder contar com a colaboração de todas estas entidades e pessoas nas próximas épocas desportivas.
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PRINCIPAIS APOIOS RECEBIDOS / AGRADECIMENTOS 

Como sempre reservamos um espaço do nosso relatório para reconhecer a importância de todos os quanto nos apoiam.

Todos os êxitos e sucessos descritos anteriormente também pertencem às empresas, pessoas e entidades que a seguir 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria; 

Câmara Municipal de Leiria; 

Comissão Distrital de Juízes de Cronometristas; 

Federação Portuguesa de Atletismo; 

Instituto do Desporto de Portugal; 

Instituto Politécnico de Leiria; 

Junta de Freguesia de Leiria; 

de Pousos; 

Região de Turismo de Leiria; 

Regimento de Artilharia de Leiria; 

Aproveitamos também para agradecer a todos os órgãos de comunicação social que nos ajudaram a divulgar as nossas 

actividades ao longo desta época competitiva, a todos os atletas, pais, sócios e simpatizantes por todo o apoio que têm 

istência do clube.  

Esperamos poder contar com a colaboração de todas estas entidades e pessoas nas próximas épocas desportivas.
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importância de todos os quanto nos apoiam. 

Todos os êxitos e sucessos descritos anteriormente também pertencem às empresas, pessoas e entidades que a seguir 

Aproveitamos também para agradecer a todos os órgãos de comunicação social que nos ajudaram a divulgar as nossas 

actividades ao longo desta época competitiva, a todos os atletas, pais, sócios e simpatizantes por todo o apoio que têm 

Esperamos poder contar com a colaboração de todas estas entidades e pessoas nas próximas épocas desportivas. 
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5 - CONCLUSÃO 

 

A temporada de 2009-2010 foi sem dúvida 

com que sonhávamos há muito tempo, sendo por isso o balanço francamente positivo. 

Para a próxima temporada temos consciência de que será muito difícil manter este patamar de rendimento aos mais diverso

níveis.  

Mesmo conscientes das dificuldades que o futuro nos reserva, estamos cheios de energia para enfrentar os próximos desafios, 

tentando dar o nosso melhor para que a JV continue a dar muitas alegrias a todos os seus sócios 
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foi sem dúvida uma das mais marcantes da nossa história. Conseguimos atingir algumas metas 

sendo por isso o balanço francamente positivo.  

Para a próxima temporada temos consciência de que será muito difícil manter este patamar de rendimento aos mais diverso

Mesmo conscientes das dificuldades que o futuro nos reserva, estamos cheios de energia para enfrentar os próximos desafios, 

tentando dar o nosso melhor para que a JV continue a dar muitas alegrias a todos os seus sócios 
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da nossa história. Conseguimos atingir algumas metas 

Para a próxima temporada temos consciência de que será muito difícil manter este patamar de rendimento aos mais diversos 

Mesmo conscientes das dificuldades que o futuro nos reserva, estamos cheios de energia para enfrentar os próximos desafios, 

tentando dar o nosso melhor para que a JV continue a dar muitas alegrias a todos os seus sócios amigos e adeptos. 


