Juventude Vidigalense
Historial do Clube

Época de 1986/87

è No final do ano de 1986, três jovens com idades que oscilavam entre os
14 e 15 anos fundaram a “Juventude Vidigalense”;

è

Ainda na época de 1986/87 a "Juventude Vidigalense" filiou-se na
Associação de Desportos de Leiria, como Clube Jovem;

è A partir desta altura começou a participar na maioria das provas de
estrada realizadas no distrito de Leiria, embora a dedicação se traduzisse
em modestos resultados;
O fundador do clube Paulo Reis em acção
numa prova de estrada na Marinha Grande

Época de 1987/88
è O número de atletas é cada vez maior… contudo, os resultados desportivos continuam a ser muito modestos;
è Para além das habituais provas de estrada começámos também a marcar presença em provas de pista, tendo
alguns atletas perfilados desde logo no Ranking Distrital, principalmente no escalão de Infantis;

Época de 1988/89
è Temos pela primeira vez dois atletas a liderar o Ranking Distrital, o juvenil Paulo Reis no lançamento do peso, e
a infantil Luísa Roque, também no Lançamento do Peso e no Arremesso da Bola;
è Dois dos nossos atletas Infantis aparecem no top-10 do Ranking Nacional, foram eles Rogério Moreira e Luísa
Roque, nas provas de Tetratlo e Arremesso da Bola, respectivamente;
è Pela primeira vez no seu historial, atletas da JV alcançam recordes Distritais, Luísa Roque no Lançamento do
Peso e no Arremesso da Bola e Rogério Moreira na Estafeta de 4 x 60m (ambos no escalão de Infantis);
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Época de 1989/90
è Surge o primeiro momento alto do clube: pela primeira vez, um atleta nosso
estabelece um novo Recorde Nacional. Foi ele Carlos Dinis, na disciplina de
Lançamento do Peso - escalão de Infantis;

è Pela primeira vez um atleta nosso vence uma prova da campanha "Viva o Atletismo":
foi mais uma vez, Carlos Dinis que venceu o torneio DN Jovem, na disciplina de
Lançamento do Peso (escalão de Infantis);

Carlos Dinis no dia em que bateu
o seu primeiro Recorde Nacional

Época de 1990/91
è A afirmação da Juventude Vidigalense como
clube saiu reforçada, a nível nacional, com a
conquista de vários lugares no pódio em diversas
competições da "Campanha viva o Atletismo";

è Entretanto,

o

nosso

número

de

atletas

continuou a aumentar e alargámos a nossa
actividade ao escalão Sénior;

Carlos Dinis, Rogério Moreira, Luísa Roque, Fernanda Roque,
Verónica Santos e Dine Sousa no Torneio DN Jovem

Época de 1991/92
è A nossa presença também começa a ser notada a nível nacional, com a
conquista do 4º lugar colectivo no Campeonato de Juvenis Masculinos;
è A nossa afirmação continua. Nesta época cinco dos nossos atletas
conquistaram um total de 8 medalhas em provas de nível nacional;

Luísa Roque no pódio do Torneio Montepio Jovem
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Época de 1992/93 – Ano da fundação oficial do clube
è Regularizámos a nossa actividade em 26/10/92, oficializando a escritura no Cartório Notarial de Leiria. Houve
a necessidade de criar uma comissão instaladora, tendo esta sido constituída por: Manuel Monteiro, Paulo Reis
e Sérgio Nuno Ferreirinho;
è Em 15/1/93 foram publicados os nossos estatutos no Diário da República. Mais um pequeno passo para a
nossa evolução, mais um grande passo para a nossa legalização;
è Dois dos nossos atletas representam pela primeira vez a Selecção Nacional. Dine Sousa
(Jornadas

Olímpicas

da

Juventude

Europeia

realizadas

na

Holanda,

e

Espanha/Portugal/Argélia), e Carlos Dinis (Espanha/Portugal/Argélia). Contudo, o facto
mais importante reside na subida de ambos ao pódio, na última das competições
referidas: Carlos Dinis foi segundo no lançamento do Dardo e Dine Sousa 3º, no
Lançamento do Peso;

Dine Sousa, um dos primeiros internacionais formados na JV

è Pela primeira vez, participamos na fase de apuramento dos Campeonatos
Nacionais de Clubes no sector masculino, sem que, contudo, nos consigamos
apurar para a fase final;
è Colectivamente, a Juventude Vidigalense classifica-se em 2º lugar no Km Jovem
Nacional, batida apenas pelo Olivais e Moscavide;

Atletas Vice-campeões Nacionais do Torneio Km Jovem

Época de 1993/94
è Participámos pela primeira vez no campeonato Nacional de Clubes em pista coberta, obtendo o 20º lugar no
sector masculino;
è Mais uma vez participámos na fase de apuramento dos Campeonatos Nacionais de Clubes, mas agora com
equipas de ambos os sexos. Contudo, a sorte ainda não quis que o JV passasse à fase final;

4

Juventude Vidigalense
Historial do Clube
è Organizámos pela primeira vez o "Torneio de Lançamentos da Juventude Vidigalense", contando, desde logo,
com a participação da atleta olímpica Teresa Machado, de Fernando Alves e de Paulo Bernardo, entre outros
grandes e consagrados nomes do atletismo português;
è Carlos Dinis representa, mais uma vez, a Selecção Nacional, nas Gimnasíadas, realizadas em Chipre, tendo
atingindo a final desta competição Internacional, na disciplina de Lançamento do Peso;

Época de 1994/95
è Cláudia Gameiro estabelece um novo Recorde Nacional na disciplina de Salto em Altura, escalão de iniciadas, no
decorrer da final nacional do Salto em Altura em Sala;
è Atingimos pela primeira vez a final Nacional do Campeonato de Clubes, disputando a 3ª divisão nacional em
ambos os sexos;
è Angélica Brites e Cátia Santos representam a selecção Nacional ao participarem nas
Jornadas Olímpicas da Juventude Europeia, disputadas em Bath - Inglaterra, nas disciplinas
de Lançamento do Peso e do Disco, respectivamente;
Cátia Santos, mais uma internacional fruto da Escola da JV

è Atingimos pela primeira vez dois lugares em pódios nacionais colectivos,
sendo vice-campeões Nacionais em Juvenis Femininos e terceiros
classificados no Campeonato Nacional de Juniores Masculinos;

Atletas Vice-campeãs Nacionais de Juvenis em 1995

è João Ferreira participa nos Campeonatos Europeus de Juniores, na disciplina de 10 000
metros, competição disputada em Nyìregyhaza - Hungria, na qual se classificou em 15º lugar;

João Ferreira no Campeonato Europeu de Juniores
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Época de 1995/96 - Ano da chegada à primeira divisão
è Atingimos triunfantemente a primeira divisão
nacional em seniores masculinos e a segunda
em seniores femininos;
è Carlos Dinis representa mais uma vez a Selecção
Nacional Júnior, desta vez disputando um
Torneio Quadrangular, realizado em Espanha;

è Bruno Carmo, um novo valor a crescer nas

Alguns atletas que nos catapultaram para a primeira divisão

escolas do Juventude Vidigalense, bate o recorde
Nacional de Iniciados, na disciplina de Triplo-Salto;

Época de 1996/97
è A Juventude Vidigalense alcança a até aí melhor classificação colectiva do seu historial numa competição sénior,
ao classificar-se em 5º lugar no Campeonato Nacional de Clubes em Pista-Coberta;
è Pela primeira vez, um atleta do clube conquista a medalha de ouro numa Competição
Internacional. Foi ele Bruno Carmo, ao vencer a prova de Salto em Comprimento, nos
Jogos dos Palop's, disputados em Moçambique;
Bruno Carmo

è Ambas as equipas participam nos Campeonatos Nacionais da 2ª divisão ao ar livre, tendo a
equipa masculina alcançado o 2º lugar, e a feminina o 3º. De resto, boas classificações que deixam um clube
insatisfeito, perante aspirações mais altas;
è A JV vence a primeira edição do "Clube Mais", distinção esta que visa reconhecer o melhor clube no âmbito do
Agrupamento das Beiras;
è Também Vítor Vasco, enriqueceu a história da Juventude Vidigalense, tendo participado, na prova da Maratona
no Campeonato Mundo de Atletismo, realizado na cidade grega de Atenas;
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Época de 1997/98
è A equipa masculina regressa à primeira divisão nacional sénior, depois de ter sentido o amargo sabor da
despromoção na época anterior;
è Temos pela primeira vez uma atleta recordista de Portugal e recordista Ibérica de
Juniores, Vânia Silva, na disciplina de Lançamento do Martelo;
è Esta mesma atleta participa no Campeonato Mundial de Juniores, disputado em Annecy
- França, tendo sido acompanhada por Paulo Reis, com a função de técnico do sector de
lançamentos;

Vânia Silva

è Bruno Carmo participa no Salto em Comprimento dos Jogos Mundiais da Juventude,
disputados em Moscovo, em representação da Selecção Nacional de Juvenis;
è Também a júnior Cláudia Gameiro orgulha a camisola que enverga ao sagrar-se Campeã
de Portugal Absoluta, na disciplina de triplo-salto;
è Cláudia Gameiro representa a selecção nacional de Seniores nos Campeonatos Iberoamericanos, disputados em Lisboa - disciplina de triplo-salto - e no Torneio das Seis

Cláudia Gameiro

Nações, disputado em Génova - Itália – disciplina de salto em altura;

è Bruno Carmo, Cláudia Gameiro, Joana Gonçalves, Tatiana
Fernandes, Vânia Silva, Gustavo Zacarias e Vítor Antunes
sagram-se Campeões Nacionais;

Atletas Campeões Nacionais na época de 1997/1998

è Nos escalões jovens a Juventude Vidigalense obteve quatro
lugares no pódio, sendo terceiro no Torneio Atleta Completo,
Campeonato Nacional de Juniores Femininos, Salto em Altura
em Sala e no Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos;

Juvenis Masculinos apenas superados por Benfica e
Sporting no Campeonato Nacional
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Época de 1998/99 - Eleição dos primeiros corpos sociais
è Participámos pela primeira vez no Campeonato Nacional da Primeira Divisão com ambas as equipas, a
masculina e a feminina;
è No dia 19 de Março de 1999, é realizada a primeira Assembleia-geral da
Juventude Vidigalense, onde são dados a conhecer aos sócios os Órgãos Sociais
anteriormente eleitos eleições. Começa a delinear-se um futuro ainda mais
Alzira Monteiro, no decorrer da
sua primeira tomada de posse

risonho, assente numa direcção organizada e coesa;

è A equipa feminina é apurada pela primeira vez para a fase final do Campeonato Nacional de Clubes em PistaCoberta;
è Joana Gonçalves estabelece um novo Recorde Nacional na disciplina de lançamento do Dardo – escalão de
Juvenis, no decorrer do Campeonato Nacional do seu escalão;
è Joana Gonçalves e Cátia Ferreira representam a selecção nacional nas Jornadas Olímpicas da Juventude
Europeia, disputadas em Esbjerg – Dinamarca, a primeira no lançamento do Dardo, a segunda nos 100 metros
barreiras e na estafeta de 4 x 100;
è Cátia foi uma das componentes essenciais do quarteto de velocistas que bateu o recorde nacional juvenil de
4x100m no decorrer das Jornadas Olímpicas da Juventude Europeia;
è Vânia bate, mais uma vez, o recorde de Nacional e Ibérico de Juniores e também o recorde Absoluto na
disciplina de Lançamento do Martelo, tornando-se no expoente máximo da modalidade no nosso país;
è No Campeonato da Europa de Juniores, realizado na cidade de Riga – Letónia, Vânia atinge a final, obtendo um
honroso 12º lugar;
è Cátia

Ferreira

representa

a

selecção

de

todos

nós

no

Portugal/Espanha em Barreiras, disputado em Coimbra.
è Vânia Silva representa a selecção Nacional Sénior por duas vezes,
sendo de destacar a vitória na Taça da Europa, disputada em
Telavive, e no Espanha/Portugal, disputado na Corunha;
Vânia Silva após a sua vitória em Telavive
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è Carlos Dinis representa mais uma vez a Selecção Nacional, agora como sénior na Taça da
Europa de Provas Combinadas disputada na Bélgica;

Carlos Dinis

è A Juventude Vidigalense sagra-se vencedora da Classificação Nacional de
Clubes do Torneio Atleta Completo. É o resultado do esforço pelo ensino
do atletismo como um todo, e a mostra dos grandes valores que o
Juventude Vidigalense vai formando;
è Pela segunda vez no nosso historial vencemos o "Clube Mais" no âmbito do

Augusto Lopes e os atletas que
conquistaram o titulo

Agrupamento das Beiras;

è Sagramo-nos Campeões Nacionais de Juvenis de provas
Combinadas;

Campeões Nacionais de Juvenis de Provas Combinadas

Época de 1999/2000
è Carlos Dinis, Cátia Ferreira e Tatiana Fernandes são distinguidos pela Câmara
Municipal de Leiria com o Galardão do Desporto;
è Amílcar Leal representa a selecção nacional de Moçambique nos campeonatos IberoAmericanos realizados no Rio de Janeiro – Brasil;

è Ainda nos campeonatos Ibero-americanos disputados no Brasil, Vânia Silva obtém a

Tatiana Fernandes

sua primeira medalha internacional ao classificar-se em 3º lugar no Lançamento do
Martelo;
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è Também Cátia Ferreira, Joana Gonçalves e Carlos Dinis continuaram a
representar a Selecção Nacional Portuguesa;
è Bruno Roda, Vânia Silva, Cátia Ferreira, Joana Gonçalves, e Cláudia
Gameiro sagram-se campeões nacionais, numa época em que os nossos
atletas alcançaram 15 títulos e um total de 31 medalhas em campeonatos
nacionais;
è A equipa feminina é mais uma vez apurada para disputar a fase final dos

Joana Gonçalves em Acção

campeonatos de clubes em pista coberta;

è O

site

do

clube,

www.run.to/juventudevidigalense

com
entra

o

endereço

em

actividade,

recebendo desde logo inúmeros visitantes;
è As equipas seniores são apuradas para disputar os
Campeonatos Nacionais da Primeira Divisão;
è Vânia Silva bate uma vez mais o seu Recorde Nacional e
Ibérico de Lançamento do Martelo ao lançar 62,14 metros;
Primeira página da Internet da Juventude Vidigalense

è Os nossos Juvenis Masculinos sobem ao pódio ao obterem o 3º
lugar no respectivo Campeonato Nacional;
è A “Revista Atletismo” considera-nos em Agosto de 2000 o clube
do mês;
è O Conselho Episcopal de Leiria homenageou-nos ao considerar a

Juvenis Masculinos no Pódio

JV o melhor clube do concelho nas consideradas “modalidades
amadoras”;
è A Juventude Vidigalense instala-se em Leiria numa sede social provisória situada nas Galerias Alcrima;

10

Juventude Vidigalense
Historial do Clube

Época de 2000/2001
è A equipa masculina obtém a melhor classificação de sempre na primeira divisão
ao obter o quarto lugar;
è A equipa feminina obtém também o melhor lugar de sempre na primeira divisão
ao alcançar o sexto lugar;
è Reforçámos pela primeira vez a equipa com atletas vindos directamente do
estrangeiro, ao contratarmos os Ugandeses Julius Achon e Francis Ogola;
è Pela primeira vez apurámos as duas equipas para a fase final do Campeonato

Julius Achon

Nacional de Clubes em Pista Coberta;
è Vânia Silva obtém um histórico 4º lugar no Campeonato Europeu de sub-23 e participa nos Campeonatos
Mundiais de Edmonton no Canadá;
è A nossa equipa sénior sagra-se Campeã Nacional de Estafetas nos 4 x 100, apurando-se
para a Taça dos Campeões Europeus da disciplina;
è Cátia Ferreira representa pela primeira vez a selecção nacional de seniores na Taça da
Europa, disputada em Vaasa – Finlândia;

Cátia Ferreira

è Celina Carreira obtém a sua primeira internacionalização ao participar na estafeta de 4x100 metros do encontro
Portugal/Espanha;
è Joana Gonçalves participa no encontro Espanha/Portugal, vencendo o lançamento do Dardo no escalão de
juniores;
è Julius Achon e Vânia Silva participam na
maior competição atlética do ano, os
Campeonatos Mundiais de Edmonton;
è Joana Gonçalves é agraciada com o Galardão
do Desporto, atribuído pela Câmara Municipal
de Leiria;

è Somos agraciados pelo Ministro do desporto,

Diploma com que o Ministro do Desporto nos agraciou
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por intermédio do IND, com o troféu “Reconhecer o Mérito”;
è Conquistámos 16 medalhas de Campeões nacionais, num total de 51 medalhas em Campeonatos Nacionais;
è Vânia Silva estabeleceu uma vez mais o Recorde Ibérico de Lançamento do Martelo com a marca de 63.64;
è Amílcar Leal representa uma vez mais a selecção de Moçambique nos Campeonatos do Mundo de pista coberta
disputados em Lisboa;

Época de 2001/2002

è A nossa equipa masculina obtêm um excelente quinto lugar no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, e a
equipa feminina obtém uma honrosa sétima posição;
è Vânia Silva continuou em grande destaque ao obter o título de Campeã Ibero-Americana de Lançamento do
Martelo, nos campeonatos disputados na Guatemala;
è Julius Achon obteve o sexto lugar nos Campeonatos de África e também nos Commonwealth Games;
è Miguel Ribeiro, Joana Gonçalves, Cátia Ferreira e Rute Piedade foram outros dos nossos atletas que
representaram a Selecção Nacional;
è Conquistámos quinze medalhas de campeões nacionais, num total de
cinquenta e uma medalhas em Campeonatos Nacionais;
è Ao conseguir seis títulos nacionais em vários campeonatos e várias
disciplinas, Cátia Ferreira foi uma das nossas atletas em maior

Cátia Ferreira em mais uma subida ao pódio

destaque;

è Vânia Silva bateu por cinco vezes o recorde nacional de
lançamento do martelo, colocando-o em 68,43, décima
segunda marca mundial do ano e sexta europeia;
è A equipa feminina participou pela primeira vez na Taça de
Portugal, obtendo um brilhante segundo lugar;

Atletas segundas classificadas na Taça de Portugal
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è A equipa feminina venceu a Taça FPA de saltos;

è Vânia Silva obteve um excelente segundo lugar no Challenge
Europeu de Lançamentos, competição disputada em Pula – Croácia;
è A nossa equipa feminina de sub-23 obteve um excelente segundo
lugar no respectivo Campeonato Nacional;

è Também as nossas atletas juniores estiveram brilhantes ao obterem o

Vânia Silva no Pódio do
Challenge Europeu de Lançamentos

terceiro lugar no respectivo campeonato nacional;
è Vânia Silva participou nos Campeonatos Europeus de Munique, tendo obtido a 33ª posição;
è Os nossos jovens também estiveram em destaque ao obterem um excelente
segundo lugar na classificação nacional de clubes do Torneio Salto em Altura
em Sala;
Celina Carreira

è Celina Carreira foi homenageada pela Câmara Municipal de Leiria com o
Galardão Municipal do Desporto;
è Vânia Silva recebeu também o troféu “Pedrada no Charco” , numa homenagem da Rádio Clube de Leiria;
è A Câmara Municipal de Leiria também homenageou a JV e a nossa atleta Vânia Silva pelos brilhantes feitos
alcançados na temporada de 2000/2001;

Época de 2002/2003
è Vânia Silva participou no Campeonato do Mundo de Paris onde obteve a 25ª
posição;
è Paula Maurício sagrou-se Vice-campeã Europeia de Marcha em pista-coberta
no escalão de Veteranos;
è Joana Gonçalves e Cátia Ferreira foram outras das nossas atletas que

Paula Maurício

representaram selecções nacionais;
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è Conquistámos dezasseis medalhas de Campeões Nacionais, num total de cinquenta e duas medalhas em
Campeonatos Nacionais;
è Além de Vânia Silva, também Cátia Ferreira garantiu a continuação no projecto de alta competição da FPA;
è

As nossas equipas de estafetas estiveram em grande ao
conquistarem o título nacional em juvenis femininos e em
seniores femininos;

è A nossa equipa feminina obteve a sua melhor classificação de
sempre na 1ª divisão ao posicionar-se no quinto posto;
è A nossa equipa feminina obteve a 2ª posição na Taça FPA de
Saltos e também na taça FPA de Lançamentos;

Equipa feminina 5ª classificada no
Campeonato Nacional da 1ª divisão

è A nossa equipa masculina também obteve um brilhante 2º posto na Taça FPA de Saltos;
è Mais uma vez a ADAL realizou a Festa do Atletismo Distrital onde seis dos nossos atletas foram homenageados;
è Obtivemos finalmente o estatuto de utilidade pública desportiva;
è Aparecemos na Internet de cara lavada no endereço www.juventudevidigalense.com ;

Época de 2003/2004
è Vânia Silva participou nos Jogos Olímpicos de Atenas, onde obteve a 34ª posição;
è Paula Maurício ganhou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Veteranos em pista-coberta, na
disciplina de 3000 metros marcha;
è Conquistámos dez medalhas de Campeões Nacionais, num total de quarenta e sete
medalhas em Campeonatos Nacionais;

è Além de Vânia Silva, também a infantil Irina Rodrigues bateu um recorde nacional, foi no

Irina Rodrigues

Lançamento do Disco;
è As nossas equipas de estafetas estiveram em grande ao conquistarem o título nacional de 4 x 100 metros em
Juniores e em Seniores Femininos;
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è A nossa equipa feminina obteve uma excelente classificação no
Campeonato Nacional da 1ª divisão ao posicionar-se no sexto
posto;
è As nossas Juvenis regressaram ao pódio no Campeonato Nacional
da sua categoria, classificando-se em 3º lugar;

è Sagrámo-nos pela sexta vez consecutiva Campeões das Beiras em

Equipa 6ª classificada no
Campeonato Nacional da 1ª Divisão

pista-coberta no sector feminino;
è O nosso Torneio de Lançamentos, este ano na sua X edição foi mais
uma vez uma organização de sucesso, contando com a presença de
cerca de uma dezena de atletas suecos;
è Cinco atletas da JV foram agraciados pela Câmara Municipal de Leiria
Atletas agraciadas com o
Galardão do Desporto

com o Galardão Municipal do Desporto;

Época de 2004/2005

è A equipa masculina e feminina participaram nas fases finais dos Campeonatos Nacionais de Clubes ao ar livre e
em pista-coberta, tendo obtido o sexto lugar em ambos os casos;
è Nos Campeonatos Nacionais dos escalões
jovens subimos ao pódio no escalão de
Juvenis Masculinos e femininos, nunca nos
posicionando além do oitavo posto;
Sub-23 em pc
Juvenis
Juniores
Sub-23

masculinos
5º
2º
4º
8º

femininos
4º
3º
5º
5º

Juvenis que subiram ao Pódio no Campeonato Nacional

15

Juventude Vidigalense
Historial do Clube
è Paula Maurício sagrou-se Campeã da Europa de Veteranos nos 3000 metros Marcha.
è A Vice-campeã Olímpica de Lançamento do Martelo, Yipsi Moreno, ultimou a preparação para os Campeonatos
Mundiais de Atletismo na cidade de Leiria.
è Tivemos cinco atletas que representaram a selecção nacional:
o

Vânia Silva – 4 internacionalizações

o

Vera Lavrador – 1 internacionalização

o

João Almeida – 1 internacionalização

o

Luís Fernandes (Campeão do mundo de Bombeiros) – 1
internacionalização

o

Paula Maurício (Campeã da Europa de Veteranos) – 1
internacionalização;
Vera Lavrador e João Almeida

è Sete dos nossos Atletas sagraram-se campeões nacionais:
•

•

Vânia Silva
Irina Rodrigues

Joana Gonçalves
• Carlos Pereira
•

João Alexandre
João Almeida
• Vera Lavrador
•
•

Lançamento do Martelo
Lançamento do Peso
Lançamento do Martelo
Lançamento do Disco
Lançamento do Disco
Lançamento do Dardo
Salto em Altura
Salto em Comprimento
Salto em Altura
Salto em Altura
Salto em Altura
Salto com Vara

Camp. Nacional de Lançamentos Inverno
Campeonato Nacional Universitário
• Campeonato de Portugal
• Camp. Nacional de Lançamentos Inverno
• Campeonato Nacional de Juvenis
• Camp. Nacional de Lançamentos Inverno
• Camp. Nacional de Sub-23 em pista-coberta
• Camp. Nacional de Sub-23 em pista-coberta
• Campeonato Nacional de Juniores
• Olímpico Jovem Nacional
• Campeonato Nacional de Juvenis
• Campeonato Nacional de Juvenis
•
•

è Conquistámos setenta e nove medalhas em Campeonatos Nacionais;
è Irina Rodrigues bateu mais dois Recordes Nacionais;
è Obtivemos dez títulos colectivos de Campeões Distritais, escapando-nos
apenas os escalões de benjamins masculinos e de iniciadas;
è Organizámos pela primeira vez umas Jornadas Técnicas, que se viriam a

Irina Rodrigues

transformar num sucesso assinalável.

è Organizámos em colaboração com a ADAL a Corrida do Dia Olímpico, evento que se viria a constituir um enorme sucesso;
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Época de 2005/2006
è Filiámos 215 atletas, um novo máximo para o nosso clube, transformando-nos no clube português com mais praticantes;
è A nossa atleta Vânia Silva somou mais três internacionalizações, destacando-se
sobretudo ao conquistar a medalha de prata nos Campeonatos Ibero-Americano
disputados em Ponce - Porto Rico;
è Os nossos atletas bateram por 15 vezes Recordes Nacionais, salientando-se sobretudo os
jovens Carlos Pereira e Irina Rodrigues. Também a nossa atleta Mafuta Maketa bateu por
três vezes o Recorde de Angola de Lançamento do Martelo;

Carlos Pereira

è Individualmente conquistámos 28 medalhas de campeões nacionais, 36 medalhas
de vice-campeões nacionais e 36 medalhas de 3º lugar em campeonatos nacionais.
No total conquistámos 96 medalhas de âmbito nacional;
è Pela primeira vez subimos ao pódio no Campeonato Nacional da 1ª Divisão –
Sector Feminino, batidos apenas pelo Sporting C. P. e pela J.O.M.A.;
è A nossa formação feminina venceu brilhantemente a Taça F.P.A. de Saltos;

Heroínas que levaram a JV ao pódio
no Campeonato nacional da 1ª Divisão

è Os nossos atletas Juvenis Masculinos conquistaram um feito inédito,
ao sagrarem-se Campeões Nacionais por equipas;
è Colectivamente a nossa equipa Júnior também se sagrou Vice-Campeã
Nacional, batida apenas pelo S. L. Benfica;
è As nossas equipas jovens conquistaram mais quatro subidas ao pódio,

Juvenis Campeões Nacionais

sendo as terceiras classificadas colectivamente nos seguintes campeonatos:
o

Campeonato Nacional de juniores femininos;

o

Campeonato Nacional de sub-23 femininos;

o

Campeonato Nacional de sub-23 femininos em pista coberta;

o

Triatlo Técnico Jovem Nacional;

è Batemos por 120 vezes recordes distritais em todos os escalões;
è A nossa equipa sagrou-se Campeã das Beiras (Leiria, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Guarda e Viseu) em pista coberta e
ao ar livre em ambos os géneros;
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è As nossas equipas conquistaram 11 dos 12 títulos distritais em disputa, vencendo os campeonatos distritais de Infantis,
Iniciados, Juvenis, Juniores e Seniores em ambos os géneros e ainda o título de Benjamins Masculinos;
è A época de 2005-2006 marcou também a nossa afirmação como organizadores de eventos. O XII Torneio de
Lançamentos e o I Torneio de Atletismo de Praia foram organizações marcadas pelo sucesso, tal como a Corrida do Dia
Olímpico e o “Pousos Radical”, iniciativas das quais fomos parceiros na organização;
è A nossa actividade foi reconhecida por vários organismos e entidades tendo sido homenageados os nossos atletas:
o

Irina Rodrigues, com o Galardão Municipal do Desporto (Município de
Leiria).

o

Irina Rodrigues, com o Troféu Afonso Lopes Vieira (Região de Leiria).

o

Vânia Silva, pela Associação Distrital de Atletismo de Leiria.

o

Vítor Mendes pela Câmara Municipal de Ourém.
Irina Rodrigues

è A nossa equipa também foi alvo de várias homenagens, nomeadamente:
o

Município de Leiria com o galardão do Desporto.

o

Instituto do Desporto de Portugal com o Troféu “Reconhecer o Mérito”.

Época de 2006/2007

è Irina Rodrigues fez história, ao ganhar a sua primeira medalha de ouro internacional,
vencendo o Festival Olímpico da Juventude Europeia disputado em Belgrado – Sérvia;
è Vânia Silva continuou a ser a atleta da JV que mais vezes envergou a camisola
nacional. Esta época somou mais três internacionalizações ao seu já vasto currículo;

è Mónica Moreiras, João Alexandre e Lilian Silva, esta pela selecção de

Irina Rodrigues com medalha de ouro

Angola foram restantes atletas da JV que somaram as suas primeiras
internacionalizações esta temporada.
è A nossa equipa Júnior participou pela primeira vez na Taça dos Clubes
Campeões Europeus, competição disputada em Cottbus, na Alemanha,
tendo vencido brilhantemente a competição, escrevendo assim uma
das páginas mais brilhantes da nossa história.
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Os juniores da JV que fizeram história em Cottbus

è Numa competição que envolver sete equipas de sete países diferentes,
a classificação ficou assim ordenada:
País
Classificação
Clube
Pontos
Portugal
1º
Juventude Vidigalense
95 pontos
Estónia
2º
Sakala
93
Alemanha
3º
L. C. Cottbus
82
França
4º
Grenoble
80
Eslováquia
5º
Nitra
74
Grécia
6º
Ioannina
54,5
Holanda
7º
Zoetermeer
53,5

è Vânia Silva e Irina Rodrigues integraram o lote restrito de atletas de alta competição;
è Irina Rodrigues bateu o Recorde Nacional de Juvenis no lançamento do disco;

è Conquistámos 15 medalhas de campeões nacionais individuais, num total de 117 medalhas em Campeonatos
Nacionais, um novo máximo na história do nosso clube.
è Os títulos de campeões nacionais obtidos pelos nossos juvenis foram um feito extraordinário e inesperado,
principalmente no sector feminino;

Equipas Juvenil Feminina e Masculina, brilhantemente campeãs Nacionais dos seus escalões

è A conquista das Taças FPA de saltos e de lançamentos foi outro
marco histórico nesta brilhante temporada;
è A equipa feminina ter ficou à beira do pódio nos campeonatos
nacionais da 1ª divisão, quer em pista-coberta quer ao ar livre;
Equipa vencedora da Taça FPA de saltos
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è Continuámos a organizar eventos de sucesso, sendo de destacar o I
Meeting Cidade de Leiria, o XIII Torneio de Lançamentos e as II Jornadas
Técnicas.

Logótipo das II Jornadas Técnicas da JV

è Criámos a secção de “Desporto, Saúde e Lazer”, para que os pais dos
nossos atletas e outros adultos que o pretendam, possam realizar um conjunto de actividades como caminhadas,
exercícios de flexibilidade, de reforço muscular e de controlo dos
parâmetros fisiológicos.
è No dia 29 de Outubro, a anteceder o almoço de aniversário da
Juventude Vidigalense tomou posse a nova direcção para o biénio
2006-2008, encabeçada por Agostinho Gameiro.

Agostinho Gameiro a tomar posse para mais um
mandato como presidente da JV

è A Confederação do Desporto de Portugal atribuiu-nos o galardão
“Personalidade do Ano”, uma distinção a nível nacional que nos
condecorou pela dinâmica, resultados e trabalho desenvolvido;

Paulo Reis, Alzira Monteiro e o Galardão da
Confederação do Desporto de Portugal

Época de 2007/2008

è Vânia Silva somou mais três internacionalizações ao seu já vasto currículo,
sendo sobretudo de destacar a presença nos Jogos Olímpicos de Pequim;
è Irina Rodrigues, Cátia Ferreira e Ruben Brás foram outros dos atletas da JV
que representaram a selecção nacional em Campeonatos da Europa, do
Mundo e Taça da Europa.
Paulo Reis, Cátia Ferreira e Vânia Silva na Taça
da Europa em Leiria
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è Os nossos atletas bateram doze recordes nacionais. Um recorde de recordes.
Sarah Dias bateu sete recordes, Irina Rodrigues três, Dylan Pedro um e a estafeta
júnior de 4x200 o outro.
è Mafuta Maketa também esteve em destaque. Esta atleta Angolana que representa
a JV bateu o Recorde Nacional daquele país africano no Lançamento do Martelo
por duas vezes, colocando-o em 45,50 metros.
è Conquistámos 38 medalhas de campeões nacionais, num total de 95 medalhas em
Campeonatos Nacionais.

Irina Rodrigues e Sarah Dias

è Os títulos colectivos de campeões nacionais obtidos pelos nossos rapazes juvenis, Juniores e Sub-23 constituíram um
feito extraordinário e inédito;
è A conquista das Taças FPA de saltos e de lançamentos ficaram também marcadas na nossa história;
è As vitórias nas classificações nacionais de clubes do Triatlo Técnico e no Torneio Atleta Completo provaram o nosso
domínio a nível nacional nas provas da Campanha Viva o Atletismo;
è Continuámos a organizar eventos de sucesso, sendo de
destacar o II Meeting Cidade de Leiria, o XIV Torneio de
Lançamentos, as III Jornadas Técnicas e o I Convívio
Jovem da JV;

Delegação Cubana presente no XIV Torneio de Lançamentos da JV

è Iniciámos um protocolo com o IPL, em que nos passámos a responsabilizar pelas equipas de atletismo desta
instituição do ensino superior;
è Começámos a assegurar as Actividades de Enriquecimento Curricular nalgumas escolas do primeiro ciclo do
Concelho, numa parceria estabelecida com o Município;
è Voltámos a estar presentes na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Juniores, desta feita no sexo feminino,
tendo as nossas representantes alcançado um agradável quinto posto. Individualmente destacaram-se Irina
Rodrigues e Inês Nobre, vencedoras do Lançamento do Disco e 3000 metros obstáculos, respectivamente.
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Época de 2008/2009
è Bruno Gualberto estreou-se na selecção nacional, participando no Campeonato da Europa
de Nações, Campeonato Europeu de sub-23 e nos II Jogos da Lusofonia;
è Carlos Vicente voltou a lançar na Taça da Europa de Lançamentos enquanto Ana Rita
Henriques se estreou, participando no FOJE e no Campeonato Mundial de Juvenis;

è Mónica Moreiras voltou a ser chamada à selecção para o Campeonato da Europa de Montanha;
è Bernardo Lopes esteve no ISF e nos Jogos da FISEC, no âmbito do Desporto Escolar;

è Anna Olsson representou por duas vezes a
selecção da Dinamarca nos Europeus Indoor e
de sub-23;
è Os atletas Juniores participaram na Taça dos
Clubes Campeões Europeus, em HeusdenZolder, tendo-se classificado em quarto lugar.
è Carlos Vicente, Ana Rita Henriques, Francisco
Belo e Inês Nobre integraram o Percurso de
alta Competição.
è Bruno Gualberto atingiu a Categoria Nacional
do Estatuto de Alta Competição.
è Os nossos atletas bateram oito recordes
nacionais Portugueses e mais seis recordes de
Angola.
è Conquistámos 31 medalhas de campeões
nacionais, num total de 94 medalhas em
Campeonatos Nacionais.
è A renovação das vitórias nas classificações
nacionais de clubes do Triatlo Técnico e no
Torneio Atleta Completo provam o nosso
domínio a nível nacional nas provas da
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“Campanha Viva o Atletismo”;
è Os títulos de Campeões Nacionais no escalão de Juvenis foram uma excelente recompensa pelo trabalho
desenvolvido nos escalões de formação. Foi uma vitória folgada no sector feminino mas bastante disputada no
sector masculino.

è Voltámos a marcar presença com as equipas seniores na final do Campeonato da Primeira divisão.
è Conquistámos vitórias colectivas nos Campeonatos das Beiras ao ar livre;
è Renovámos as vitórias no Salto em Altura em Sala das Beiras, no Triatlo e no Olímpico Jovem das Beiras;
è Voltámos a organizar vários eventos, nomeadamente o XV Torneio de Lançamentos, que contou com a presença de
alguns dos melhores atletas mundiais e o III Meeting Cidade de Leiria que confirmou que é
um dos melhores Meetings nacionais alcançando excelentes resultados desportivos;
è A JV voltou a inovar com um formato alternativo de competição colectiva nos escalões
jovens, ao organizar a Taça JV em iniciados;
è Numa estratégia de captação, o Torneio Mini Craque foi outro dos projectos inovadores do
clube;
è Foram eleitos novos órgãos sociais do clube que continua a ser liderado por Agostinho
Gameiro.
è Voltámos a organizar um almoço de convívio, alusivo ao XV Aniversário de existência do clube;
è A página da internet do clube reapareceu em força e tem actualmente uma dinâmica até hoje nunca vista;
è A conquista de um novo espaço física transformado
em sala de direcção foi outra das grandes
conquistas desta época desportiva.
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Época de 2009/2010
è

Filiámos 254 atletas, 139 do género masculino e 115 do género feminino e continuámos a ser o clube do país com
mais praticantes filiados.

è Colocámos em prática um projecto inédito, a Academia de
Atletismo, uma bem sucedida escola de talentos.
è Bruno Gualberto voltou a participar no Campeonato da Europa
de Nações, ajudando Portugal a subir à Superliga e participou
ainda nos Campeonatos Ibero americanos.

è Francisco Belo participou nos Campeonatos do Mundo de Juniores em Moncton, no Canadá.
è Mafuta Maketa estreou pela selecção de Angola, nos Campeonatos de África e nos Campeonatos Ibero-americanos.

è

Ana Queiroz Alves teve a sua primeira internacionalização nos Trials Europeus para os Jogos Olímpicos da
Juventude Europeia, em Moscovo e Anaïs Baptista foi internacional nos VII Jogos da CPLP que se disputaram em
Moçambique;

è Os atletas da equipa Júnior Masculina participaram na Taça dos Clubes Campeões Europeus e garantiram um lugar
no Grupo B para a próxima edição.

è Conseguimos integrar seis atletas na alta competição;
è Os nossos atletas bateram seis recordes nacionais Portugueses e mais seis recordes de Angola.

è Conquistámos 8 medalhas de campeões nacionais, num total
de 142 medalhas em Campeonatos Nacionais.
è Voltamos a conseguir os títulos de Campeões Nacionais no
escalão de Juvenis, uma excelente recompensa pelo
trabalho desenvolvido nos escalões de formação;
è

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 Viva o Atletismo”;
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è Sagrámo-nos campeões nacionais de provas combinadas em juvenis femininos;
è Voltámos a marcar presença com as equipas seniores na final do Campeonato da Primeira divisão em pista coberta
e ao ar livre.
è O XVI Torneio de Lançamentos contou com a presença de alguns dos melhores atletas mundiais, tendo sido um
brilhante espectáculo de atletismo;

è

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

è A JV continuou a inovar com um novo formato de competição colectiva nos escalões jovens, ao organizar a Taça JV
em iniciados;
è Numa estratégia de captação, o Torneio Mini Craque foi outro dos projectos inovadores do clube;

Época de 2010/2011

è Filiámos 251 atletas, das quais 119 são femininas e 132 são masculinos e continuámos a ser o clube do país com
mais praticantes filiados.
è Continuámos com a implementação da Academia de Atletismo cujo objectivo é criar oportunidades para melhorar
significativamente a qualidade do trabalho dos jovens que demonstram mais talento para a modalidade.
è Proporcionámos mais duas estreias dos nossos jovens para a selecção nacional numa das provas mais
emblemáticas, o FOJE, nomeadamente os juvenis Ricardo Mendes e Juliana Pereira.
è Mafuta Maketa voltou a vestir a camisola da selecção de Angola, desta vez nos All Africa Games.
è Marta Martins representou Portugal no Campeonato da Europa de Corta-Mato.
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è Os atletas das equipas juniores masculina e feminina participaram na Taça do Clubes Campeões Europeus e
conquistaram o 3º lugar.
è Ao nível da organização de estágios e competições atletas e técnicos de Estocolmo, Gotemburgo e a alemã Nadine
Muller estagiaram em Leiria, tendo feito trabalho conjunto com os nossos técnicos e atletas.
è A atleta Sarah Dias bateu o recorde nacional português de iniciados nos 250m em pista coberta. Nicole Alberto na
vara (no escalão de júnior, sub-23 e sénior) e Mafuta Maketa no martelo (no escalão de sub-23 e sénior) também
foram protagonistas de recordes de Angola.
è Conquistámos 20 títulos de campeões nacionais, num total de 146 medalhas em Campeonatos Nacionais.
è A equipa masculino conseguiu um feito inédito ao subir pela primeira vez ao pódio na final da 1ª Divisão em pista
coberta e ao ar livre.
è Sagrámo-nos, pela sexta vez consecutiva, Campeões Nacionais no escalão de Juvenis em masculinos, mantendo
uma superioridade evidente.
è As renovações das vitórias nas classificações nacionais de clubes no Triatlo Técnico e do título do Salto em Altura
em Sala provam o nosso domínio a nível nacional nas provas da “Campanha Viva o Atletismo”.
è Sagrámo-nos campeões nacionais de provas combinadas em juvenis masculinos.
è A organização da Taça dos Clubes Campeões Europeus de Juniores marcou a nossa estreia em eventos de alto nível
internacional.
è O XVII Torneio de Lançamentos e o V Meeting Cidade de Leiria organizado pelo nosso clube continuam a ser uma
das grandes competições nacionais com a presença de alguns dos melhores atletas mundiais.
è O Torneio Mini Craque continua a ser fundamental na nossa estratégia de captação, que voltou a trazer centenas de
pessoas ao estádio.
è O clube continua a inovar com o novo formato de competição colectiva nos escalões jovens, ao organizar a Taça JV
em iniciados e com várias acções de lazer para pais, familiares, sócios e atletas.
è Elegemos uma nova direcção, liderada por José Luís Fialho.

Época de 2011/2012

è Filiámos 260 atletas, das quais 145 são femininas e 115 são masculinos.
è Proporcionámos a estreia de Evelise Veiga pela selecção nacional nos VIII Jogos da CPLP tendo saído vitoriosa no
salto em comprimento.
è A atleta Marta Martins voltou a representar Portugal no Campeonato da Europa de Corta-Mato.
è A juvenil Juliana Pereira qualificou-se e participou no Campeonato do Mundo de Juniores em Barcelona no
lançamento do disco.
è Os atletas das equipas juniores masculina e feminina participaram na Taça dos Clubes Campeões Europeus e
conseguiram a manutenção no Grupo B.
è Marta Mendes e Juliana Pereira renovam estatuto de alta competição e Micaela Lopes e Eduardo Valério
estrearam-se nestas listas.
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è Joana Carlos nos 150m (no escalão de infantil) e Ricardo Mendes no triplo pc (no escalão de juvenis) batem
recordes nacionais ao passo que Nicole Alberto volta a bater o recorde de Angola (em junior, sub-23 e sénior).
è Conquistámos um total de 130 medalhas em Campeonatos Nacionais.
è A equipa masculina conseguiu um feito inédito ao subir pela primeira vez ao pódio na final da 1ª Divisão em pista
coberta e ao ar livre.
è Nas provas nacionais de pista apenas não subimos a um pódio colectivo (no sector feminino, no Campeonato
Nacional de Clubes em Pista Coberta), somando assim 9 lugares de honra em 10 possíveis.
è As renovações das vitórias nas classificações nacionais de clubes do Triatlo Técnico e do título no Salto em Altura
em Sala provam o nosso domínio a nível nacional nas provas da “Campanha Viva o Atletismo”.
è A organização da Taça dos Clubes Campeões Europeus de Juniores reforçou a nossa experiência em eventos de alto
nível internacional.
è O XVIII Torneio de Lançamentos e o VI Meeting Cidade de Leiria foram desta vez direccionados para os jovens.
è O Torneio Mini Craque continua a ser fundamental na nossa estratégia de captação e vai na quarta edição.
è Elegemos uma nova direcção liderada por Paulo Reis.
è Nesta época criámos um Departamento Médico JV ostentando as valências de Ortopedia, Fisioterapia, Nutrição e
Massagem Desportiva.

Época de 2012/2013

è Filiámos 293 atletas, das quais 121 são femininas e 172 são masculinos, sendo este o terceiro melhor ano a nível de
filiações.
è Proporcionámos mais uma estreia de uma jovem pela selecção nacional no Campeonato do Mundo de Juvenis, em
Donetsk (Ucrânia), no salto em comprimento.
è Marta Martins voltou a representar Portugal no Campeonato da Europa de Corta-Mato.
è A juvenil Juliana Pereira qualificou-se e participou no Campeonato Europeu de Juniores em Rieti no lançamento do
disco.
è Juliana Pereira e Evelise Veiga são as primeiras atletas a integrar o novo sistema de alto rendimento, pela Juventude
Vidigalense.
è Tânia Pires, nos 2.000 marcha pc, Mariana Neves na vara pc (ambas no escalão de infantil) e Evelise Veiga no
comprimento pc (no escalão de juvenis) bateram recordes nacionais.
è A equipa masculina voltou a marcar presença no pódio da 1ª Divisão ao ar livre e em pista coberta, enquanto a
equipa feminina conseguiu o mesmo feito ao ar livre.
è Nas provas nacionais de pista subimos a todos os pódios colectivos, somando assim 10 lugares de honra em 10
possíveis.
è A nossa equipa juvenil feminina sagrou-se pela primeira vez na nossa história campeã nacional de corta-mato.
è Renovámos as vitórias nas classificações nacionais de clubes do Triatlo Técnico e do título no Salto em Altura em
Sala e recuperámos o título de Atleta Completo
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è Voltámos a organizar pelo terceiro ano consecutivo a Taça do Clubes Campeões Europeus de Juniores
è O XIX Torneio de Lançamentos e o VI Meeting Cidade de Leiria regressaram à alta e média competição.
è O Torneio Mini Craque continua a ser um sucesso e conta com a quarta edição.
è Continuamos com o novo formato de competição colectiva nos escalões jovens.
è Elegemos uma nova direcção, liderada por Daniel Pereira
è Passámos a gerir o Centro Nacional de Lançamentos de Leiria

Época de 2013/2014

è Filiámos 254 atletas, das quais 109 são femininas e 145 são masculinos.
è Introduzimos um novo projeto denominado “Escola de Talentos”, com o intuito de proporcionar aos atletas mais
talentosos um acompanhamento mais próximo e individualizado.
è Foi também criado o Centro Desportivo de Marcha e Corrida de Leiria, enquadrado no Programa Nacional de
Marcha e Corrida.
è Uma das apostas da Juventude Vidigalense para esta época incidiu em entrar de forma competitiva na modalidade
de Trail Running, sendo para isso criada uma secção do clube dedicada exclusivamente à modalidade.
è Continuámos com o projeto que tem sido um enorme sucesso na formação, a Academia de Atletismo.
è Proporcionámos mais uma estreia de uma jovem atleta pela seleção nacional nos Jogos do Mediterrâneo de Sub-23,
em Marselha, nos 10.000 Marcha.
è Na Taça da Europa de Lançamentos, Marta Mendes, Juliana Pereira e Michael Fonseca estrearam-se com as cores
nacionais.
è Evelise Veiga voltou a representar Portugal, desta feita nos Jogos da Lusofonia.
è Os jovens atletas João Leal e Joana Carlos representaram Portugal nos Jogos Desportivos da CPLP, em Angola.
è A júnior Juliana Pereira qualificou-se e participou no Campeonato do Mundo de Juniores, em Eugene (EUA), no
lançamento do disco.
è Juliana Pereira, Evelise Veiga, Miguel Carreira integraram as Tabelas de Performance Desportiva da Federação
Portuguesa de Atletismo.
è Joana Carlos nos 80m (no escalão de iniciadas) foi a única atleta a superar um Recorde Nacional.
è A equipa masculina voltou a marcar presença no pódio da 1ª Divisão ao ar livre e em pista coberta, enquanto a
equipa feminina conseguiu o mesmo feito ao ar livre e estreou-se no pódio na pista coberta.
è Nas provas nacionais de pista subimos a quase todos os pódios coletivos, somando 9 lugares de honra em 10
possíveis, apenas não conseguindo o pódio no setor masculino do Campeonato Nacional de Juvenis.
è O facto que termos feito o pleno, vencendo todas as competições da Campanha “Viva o Atletismo”, prova o nosso
domínio nacional a este nível. Renovamos as vitórias no Triatlo Técnico, no Salto em Altura em Sala e no Atleta
Completo e vencemos pela primeira vez o Quilómetro Jovem.
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è Ao nível da organização, voltamos a organizar a Taça da Europa de Lançamentos, a Taça dos Clubes Campeões
Europeus de Juniores, o XX Torneio Internacional de Lançamentos, o Meeting Internacional de Leiria ganhara e o
Torneio Mini Craque o que demonstra o nosso crescimento e eficácia.

Época de 2014/2015

è Filiámos 264 atletas, 149 do género masculino e 115 do género feminino.
è Introduzimos um novo projeto denominado “Programa de Apoio ao Talento”, com o intuito de proporcionar aos
atletas mais talentosos um acompanhamento mais próximo e individualizado.
è O Centro Desportivo de Marcha e Corrida de Leiria, enquadrado no Programa Nacional de Marcha e Corrida tem
vindo a abranger cada vez mais participantes.
è Continuámos com o projeto que tem sido um enorme sucesso na formação, a Academia de Atletismo.
è No festival Olímpico da Juventude, em Tbilisi, na Geórgia, estiveram presentes os atletas Rúben Antunes, no
lançamento do martelo, Joana Carlos, nos 100m e nos 200m e Micaela Sereno no lançamento do disco e do peso.
è No Campeonato da Europa de Juniores, em Eskilstuna, na Suécia, marcaram presença a atleta Evelise Veiga, na
prova de salto em comprimento e no triplo-salto e o atleta Miguel Carreira, na prova de lançamento do peso.
è Na Taça da Europa de Lançamentos, em Leiria, estiveram presentes as atletas Juliana Pereira, no lançamento do
disco e Daniela Paço, no lançamento do martelo.
è Rúben Antunes, Daniela Paço, Miguel Carreira, Ruben Silva, Jéssica Matos, Evelise Veiga, Joana Carlos e Pedro
Bernardo integraram o Palano de Apoio ao Alto Rendimento proposto pela Federação Portuguesa de Atletismo.
è Micaela Sereno no lançamento do disco e a estafeta medley composta por Eric Kostrytsya, Rodrigo Duarte, Miguel
Baptista e João Leal constituem novos recordes nacionais.
è Conquistámos 39 títulos de campeões nacionais, num total de 113 medalhas em Campeonatos Nacionais.
è As nossas equipas subiram pela primeira vez ao segundo lugar do pódio em pista coberta, sendo que a equipa
feminina conseguiu o mesmo feito ao ar livre e a equipa masculina foi terceira classificada.
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è Nas provas nacionais de pista subimos a quase todos os pódios coletivos, somando 11 lugares de honra em 12
possíveis, apenas não conseguindo o pódio no setor masculino do Campeonato Nacional de Juvenis de pista
coberta.
è Renovamos as vitórias no Salto em Altura em Sala e no Atleta Completo na Campanha “Viva o Atletismo”.
è Ao nível da organização, voltamos a organizar a Taça da Europa de Lançamentos, a Taça dos Clubes Campeões
Europeus de Juniores, o XX Torneio Internacional de Lançamentos, o Meeting Internacional de Leiria ganhara e o
Torneio Mini Craque o que demonstra o nosso crescimento e eficácia.
è Realizámos a I Edição do Convívio Jovem de Benjamins.

Época de 2015/2016

è Filiámos 273 atletas, 135 do género masculino e 138 do género feminino.
è Criámos um novo grupo na Escola de Atletismo, Grupo de Competição.
è Criámos um novo grupo de formação, Fun Athletics.
è Introduzimos mais duas valências no Projeto de Apoio ao Talento: Biomecânica e Psicologia.
è No Campeonato da Europa de Juvenis, em Tbilisi na Geórgia, estiveram presentes os atletas Rúben Antunes no
lançamento do martelo, Joana Carlos nos 100m e Micaela Sereno no lançamento do disco.
è Nos Jogos CPLP, em Cabo Verde, Rodrigo Agostinho no salto em comprimento e Inês Carreira no lançamento do
peso foram os nossos representantes.
è Na Taça da Europa de Lançamentos, na Roménia, marcaram presença os atletas Miguel Carreira e Daniela Paço no
lançamento do martelo e Ophélie Oliveira no lançamento do peso.
è Nos Jogos do Mediterrâneo Sub23, na Turquia, estiveram presentes Miguel Marques e Evelise Veiga no salto em
comprimento.
è No Campeonato da Europa de Seniores, em Amsterdão, Ancuiam Lopes fez parte da estafeta de 4x100m.
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è Miguel Carreira e Evelise Veiga integraram o Plano de Alto Rendimento IV da Federação Portuguesa de Atletismo.
è Rúben Antunes, Micaela Sereno, Inês Carreira, Miguel Marques, Joana Carlos e Ancuiam Lopes integraram o Plano
de Alto Rendimento V da Federação Portuguesa de Atletismo.
è Rodrigo Agostinho no salto em comprimento (iniciado) e a Micaela Sereno, Carina Silva, Joana Carlos e Catarina
Santos na estafeta 4x200m (juvenil) são os novos recordistas nacionais em representação do nosso clube.
è Os nossos atletas bateram um total de 28 recordes distritais.
è Foram alcançados 54 títulos nacionais num conjunto de 152 medalhas em Campeonatos Nacionais.
è As nossas equipas seniores classificaram-se uma vez mais para a I Divisão Nacional tanto na pista coberta como em
ar livre. Alcançámos o 3º lugar nos femininos e 4º nos masculinos na pista coberta e 2º lugar nos femininos e 3º
lugar nos masculinos no ar livre.
è Subimos ao pódio em todas as classificativas dos campeonatos nacionais em pista, somando 12 pódios em 12
possíveis.
è O clube revalidou os títulos no Atleta Completo, Triatlo Técnico e Salto em Altura em Sala da Campanha “Viva
Atletismo” da Federação Portuguesa de Atletismo.
è Voltámos a estar envolvidos na organização de provas internacionais de alto nível: Taça dos Clubes Campeões
Europeus de Juniores e Seniores, Torneio Internacional de Lançamentos e o Meeting Internacional de Leiria.
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Época de 2016/2017

è O clube festeja o seu 25º aniversário com a organização de uma Gala e Jantar comemorativo de grande sucesso.
è Filiámos 290 atletas, 141 do género masculino e 149 do género feminino.
è Cátia Ferreira recebeu o prémio European Athletics Coaching Award pela Associação Europeia de Atletismo e ainda o
Prémio de Treinadora do Ano nas modalidades individuais pela Câmara Municipal de Leiria.
è No Campeonato da Europa de Juniores, em Grosseto, participaram Rúben Antunes no lançamento do martelo, Joana
Carlos na estafeta 4x100m e Micaela Sereno no lançamento do disco.
è Na Taça da Europa de Laçamentos, em Arad, Daniela Paço no lançamento do martelo e Ophélie Oliveira no
lançamento do peso foram as representantes do nosso clube.
è No Campeonato da Europa de Sub23, em Bydgoszcz, Miguel Marques e Evelise Veiga estiveram presentes ambos no
salto em comprimento, sendo que Evelise ainda participou no triplo salto.
è No Campeonato da Europa de Equipas, em Vaasa, Evelise Veiga participou na prova de salto em comprimento.
è No Festival Olímpico da Juventude Europeia, em Gyor, Eduarda Ferreira esteve presente no salto em comprimento,
André Pimenta no salto em comprimento e estafeta 4x100m e Rodrigo Agostinho nos 100m e estafeta 4x100m.
è No Torneio Ibérico de Provas Combinadas, em Pombal, Eduarda Ferreira e Juliana Brites participaram no Pentatlo
enquanto André Pimenta esteve presente no Heptatlo.
è No Torneio Ibérico Juvenil, em Ávila, Micaela Sereno esteve presente no lançamento do disco, Inês Carreira nos
lançamentos do disco e peso, Rodrigo Agostinho no salto em comprimento e Laura Monteiro no lançamento do
Martelo.
è No Campeonato da Europa de SkyRunning, em Gorbeia Suzien Ternua, Bárbara Fernandes esteve presente como a
melhor portuguesa em prova.
è Evelise Veiga integrou o Plano de Alto Rendimento IV da Federação Portuguesa de Atletismo.
è Rúben Antunes, Micaela Sereno, Inês Carreira, Miguel Marques e Joana Carlos integraram o Plano de Alto
Rendimento V da Federação Portuguesa de Atletismo.
è Joana Carlos registou uma vez mais o seu nome na lista de recordistas nacionais estando presente na estafeta
4x100m da seleção nacional que bateu o recorde junior e sub23.
è Foram estabelecidos 11 novos recordes distritais.
è Foram alcançados 43 títulos nacionais num conjunto de 94 medalhas em Campeonatos Nacionais.
è As nossas equipas seniores classificaram-se uma vez mais para a I Divisão Nacional, tanto na pista coberta como em
ar livre. Obtivemos o 3º lugar nos femininos e 5º nos masculinos na pista coberta e 3º lugar nos femininos e 4º lugar
nos masculinos no ar livre.
è Em termos coletivos nos Campeonatos Nacionais, conseguimos subir ao pódio em 8 ocasiões.
è A equipa feminina no escalão de juvenis sagrou-se campeã nacional tanto na pista coberta como no ar livre.
è O clube revalidou os títulos no Atleta Completo e Triatlo Técnico da Campanha “Viva Atletismo” da Federação
Portuguesa de Atletismo, vencendo também o Tetratlo Técnico, recentemente integrado na Campanha.
è Voltámos a estar envolvidos na organização de provas internacionais de alto nível como a Taça dos Clubes Campeões
Europeus de Juniores e Seniores e o Torneio Internacional de Lançamentos.
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Época de 2017/2018

è Filiámos 265 atletas, 145 do género feminino e 120 do género masculino.
è Eleição dos Corpos Sociais para o binário 2018/2019.
è No Campeonato do Mundo de Juniores, em Tampere, Rúben Antunes esteve presente no lançamento do martelo.
è Na Taça da Europa de Lançamentos, em Leiria, estiveram presentes Eliana Bandeira no lançamento do peso e
Ophélie Oliveira no lançamento do disco.
è No Campeonato Mediterrâneo de Sub23, em Jesolo, Eliana Bandeira e Carla Reis fizeram parte da comitiva no
lançamento do peso e 3000m obstáculos, respetivamente.
è No Campeonato da Europa de Seniores, em Berlim, foram três as nossas representantes: Eliana Bandeira no
lançamento do peso, Joceline Monteiro na estafeta 4x400m e Lecabela Quaresma no triplo salto e heptatlo.
è No Campeonato da Europa de Juvenis, em Gyor, Eduarda Ferreira esteve presente no triplo salto.
è No Torneio Ibérico de Provas Combinadas, em Valência, André Pimenta foi o nosso representante no heptatlo.
è No Torneio Portugal-Espanha-Dinamarca de Lançamentos, Inês Carreira marcou presença nos lançamentos do disco
e dardo, Eliana Bandeira e Ophélie Oliveira estiveram presentes nos lançamentos do peso e disco, Rúben Antunes
esteve no lançamento do martelo e Tiago Pires no lançamento do dardo.
è No Torneio Ibérico Juvenil, em Portugal, participaram Eduarda Ferreira no triplo salto, André Pimenta no salto em
comprimento e Laura Monteiro no lançamento do martelo.
è Rúben Antunes, Eliana Bandeira e Lecabela Quaresma integraram o Plano de Alto Rendimento IV da Federação
Portuguesa de Atletismo.
è Eduarda Ferreira, Ophélie Oliveira, Samuel Remédios, Micaela Sereno e Joana Carlos integraram o Plano de Alto
Rendimento V da Federação Portuguesa de Atletismo.
è Samuel Remédios e Francisco Silva estabeleceram novos recordes nacionais nas Provas Combinadas, Samuel no
Heptatlo e Francisco no Tetratlo 2 no escalão de iniciados.
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è Foram estabelecidos 35 recordes distritais.
è Foram alcançados 48 títulos nacionais entre as 111 medalhas em Campeonatos Nacionais.
è As nossas equipas seniores classificaram-se uma vez mais para a I Divisão Nacional tanto na pista coberta como em
ar livre. Obtivemos o 2º lugar nos femininos e 4º nos masculinos na pista coberta e 3º lugar nos femininos enquanto
os masculinos repetiram o 4º lugar no ar livre.
è Em termos coletivos, somámos 10 subidas ao pódio nas Competições Nacionais.
è O clube revalidou os títulos no Atleta Completo e Triatlo Técnico na Campanha “Viva Atletismo” da Federação
Portuguesa de Atletismo, conseguindo ainda o 3º lugar no Tetratlo.
è O clube voltou uma vez mais a organizar a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Juniores, a Taça da Europa de
Lançamentos e o Torneio Internacional de Lançamentos

Época de 2018/2019
è Filiámos 285 atletas, 143 do género feminino e 142 do género masculino.
è No Campeonato da Europa de Corta Mato, em Tilburg, Lília Martins foi a nossa representante.
è Nos Jogos Europeus, em Minsk, Joana Carlos esteve presente na estafeta medley.
è No Campeonato da Europa de Sub23, em Gavle, Andreia Pingueiro esteve presente nos 1500m.
è Nas Universíadas de Verão, em Nápoles, Óphelie Oliveira participou no lançamento do disco.
è No Encontro Portugal-Espanha em estafetas, em Salamanca, Joana Carlos esteve presente na estafeta 4x100m.
è No Torneio Ibérico de Provas Combinadas, em Pombal, Diogo Meneses foi o nosso representante no heptatlo.
è No Festival Olímpico da Juventude Europeia, em Baku, esteve presente nos 400m barreiras Sofia Lavreshina.
è No Encontro Internacional de Lançamentos, Carlos Malaquias esteve presente no lançamento do martelo, Tiago
Pires no lançamento do dardo e Inês Carreira no lançamento do peso.
è No Torneio Ibérico Juvenil, em Madrid, participaram Sofia Lavreshina no triplo salto e 400m barreiras, Bruna Santos,
Diogo Meneses e Guilherme Pereira no salto com vara, Ashley Nhunga nos 100m barreiras, Margarida Fonseca nos
2000m obstáculos e Francisco Silva na estafeta 4x400m mista.
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è André Pimenta, Andreia Pingueiro e Eduarda Ferreira integraram o Plano de Alto Rendimento V da Federação
Portuguesa de Atletismo.
è Foram estabelecidos 18 recordes distritais e 214 títulos individuais conquistados.
è Foram alcançados 30 títulos nacionais, entre as 129 medalhas em Campeonatos Nacionais.
è As nossas equipas seniores classificaram-se uma vez mais para a I Divisão Nacional tanto na pista coberta como em
ar livre. Obtivemos o 3º lugar em ambos os géneros na pista coberta e 3º lugar nos femininos enquanto os
masculinos ficaram no 4º lugar no ar livre.
è Em termos coletivos, somámos 11 subidas ao pódio nas Competições Nacionais.
è O clube foi vice-campeão nacional no Atleta Completo e Triatlo Técnico na Campanha “Viva Atletismo” da Federação
Portuguesa de Atletismo, conseguindo ainda o 4º lugar no Km Nacional.
è Organizámos a 1ª Edição do Meeting Internacional Jovem, um evento que contou com a participação de mais de 250
atletas.
è O clube voltou uma vez mais a organizar a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Juniores, desta feita com o Grupo
A e B em simultâneo. Um grande desafio superado com distinção.
è O Torneio Internacional de Lançamentos voltou a fazer parte do calendário de grandes atletas a nível Europeu,
contando com Marcas de Qualificação para o Campeonato do Mundo e vários Recordes Nacionais.
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