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1.1.1.1.    INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    Cada temporada que se inicia é mais um desafio para a estrutura da Juventude Vidigalense e a de 2006-2007 lançou-nos o maior desafio de sempre. Depois da brilhante época de 2005-2006, estávamos conscientes de que, só com muito trabalho, dedicação e também a pontinha de sorte que acompanha os campeões poderíamos continuar a dinâmica de crescimento do nosso clube. Chegada a altura de fazer o balanço do trabalho feito, a época de 2006-2007 veio a revelar-se fantástica. Foram tantos os resultados, as iniciativas, as homenagens, que sinceramente será difícil resumi-las num relatório que se pretende pormenorizado mas também objectivo.  Agora o ciclo inicia-se novamente, 2007-2008 é um novo desafio, que culminará com os Jogos Olímpicos de Pequim. Pelo meio tentaremos consolidar-nos como clube que é já uma referência a nível nacional e marcar cada vez mais a nossa presença nos palcos internacionais.  Esperamos neste relatório dar um retrato fiel do que fizemos e do que pretendemos fazer para que todos os seus leitores fiquem ainda melhor informados da realidade deste grande clube.                
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2 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA ÉPOCA DE 200RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA ÉPOCA DE 200RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA ÉPOCA DE 200RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA ÉPOCA DE 2006666/200/200/200/2007777        2.12.12.12.1----    Actividade DesportivaActividade DesportivaActividade DesportivaActividade Desportiva            2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1 ––––    Atletas FederadosAtletas FederadosAtletas FederadosAtletas Federados    
     A Juventude Vidigalense tem vindo ano após ano a aumentar o seu número de praticantes, mas nunca tal aconteceu como nesta época. De duzentos e quinze praticantes passamos a ter trezentos e dois. Foram quase uma centena de atletas a mais, que consolidam assim o nosso posto como clube com mais atletas de Portugal. Curioso é analisarmos o nosso crescimento. Ele deu-se sobretudo à custa do sector feminino (de 75 para 131 atletas) e também um pouco do escalão de Benjamins (de 18 para 32), com a grande dinamização das Escolas de Formação Desportiva.   Na tabela 1, podemos observar como estiveram distribuídos os nossos atletas pelos diversos escalões etários: Tabela 1 – Atletas filiados pela JV em 2006 / 2007 Escalão Masculinos Femininos Total Benjamins A 10 5 15 Benjamins 17 10 27 Infantis 15 21 36 Iniciados 29 13 42 Juvenis 23 10 33 Juniores 25 11 36 Esperanças 15 6 21 Seniores 31 39 70 Veteranos 6 16 22 TotaisTotaisTotaisTotais    171171171171    131131131131    302302302302     Na figura seguinte podemos visualizar o número de atletas que a JV federou nas últimas dezasseis temporadas: 

                 53 72 76 77 92 115 137 146 154 152 136 133 136 176 215 302
11050100150200250300350
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

•••• Filiámos 302 (!!) atletas, 171 do género masculino e 131 do género feminino, aumentando em quase uma centena o nosso número de atletas; 
•••• Continuámos assim a ser o clube do país com mais praticantes filiados. 
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2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 ––––    Enquadramento TécnicoEnquadramento TécnicoEnquadramento TécnicoEnquadramento Técnico    
        Á medida que o número de atletas do clube aumenta, também as nossas necessidades em termos de enquadramento técnico vão sendo maiores. Com o ultrapassar pela primeira vez dos 300 atletas filiados, sentimos a necessidade de recrutar mais treinadores.  Uma das caras novas no nosso corpo técnico foi Paulo Constantino, que tem já um currículo bastante rico pelo seu trabalho na Casa do Povo de Alcanena e sobretudo com o grande saltador Carlos Calado e que enquadrou tecnicamente um dos nossos grupos de atletas do escalão de iniciados.  Além de Paulo, também Cátia Ferreira, Angélica Brites, Ivo Morais e Cláudio Matias, todos atletas ou ex-atletas da Juventude Vidigalense assumiram total ou parcialmente grupos de trabalho nos escalões mais jovens. Uma palavra para também para Nicola Borisco, um ucraniano que esteve muitos anos ligado ao desporto de alta competição na sua terra natal e que passou a colaborar com a JV no que respeita ao enquadramento técnico no treino de ginásio  Escolas de Salto com Vara e Lançamento do Dardo Outra das novidades da temporada que agora findou foi a criação de escolas de especialidade. Assim, tentamos rentabilizar da melhor maneira as nossas infra-estruturas, os técnicos especializados como Filipe Delgado e Eduardo Moura e criámos as Escolas de Salto com Vara e de Lançamento do Dardo. Estas escolas permitiram aos nossos jovens atletas complementarem a sua actividade regular nos seus grupos de trabalho mais generalistas com o trabalho específico nestas duas disciplinas tão exigentes do atletismo. O balanço da iniciativa foi excelente já que estas foram duas das disciplinas em crescimento nítido no nosso clube, como o provam o facto de termos tido vários atletas a disputá-las no Campeonato Nacionais.  Saúde, Desporto e Lazer Além do desporto de competição, fundámos também esta temporada a secção de Saúde, Desporto e Lazer (ver página 38) enquadrada por Carina Rodrigues, que fez um trabalho meritório com um grupo de adultos, sobretudo pais de atletas da JV.  

•••• Aumentamos para dezasseis o número de técnicos envolvidos na JV; 
•••• A criação das escolas de salto com vara e de lançamento do dardo foram outras das novidades desta época; 
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Com esta reformulação, passámos a contar com um total dezasseis empenhados e dedicados técnicos, o que julgamos ser caso único no contexto do atletismo Português. Além da quantidade, é de salientar também a qualidade da sua formação, já que seis deles possuem o curso de segundo grau (o mais alto ministrado em Portugal) e todos os restantes possuem ou uma licenciatura em Educação Física, ou então o curso de Treinadores de 3º grau ou de monitores.                                                   2.1.3 2.1.3 2.1.3 2.1.3 ––––    Competições InternacionaisCompetições InternacionaisCompetições InternacionaisCompetições Internacionais    
                Selecções NacionaisSelecções NacionaisSelecções NacionaisSelecções Nacionais     Festival Olímpico da Juventude Europeia – Belgrado O nosso maior feito internacional desta temporada teve como protagonista a nossa lançadora, Irina Rodrigues. No Festival Olímpico da Juventude Europeia, disputado em Belgrado a nossa atleta arrancou uma fantástica vitória, que foi “ornamentada” com um novo recorde nacional de 51,74 metros. A vitória no lançamento do disco representa um feito inédito para o desporto leiriense, com Irina a ser a primeira atleta a alcançar a vitória numa grande competição acrescendo ainda o recorde nacional, que já lhe pertencia, ter sido batido por duas vezes.  Depois de no apuramento ter lançado 45,43 metros e alcançado a segunda melhor marca as expectativas para a final eram grandes confirmando as esperanças positivas que todos nós nela depositamos. Ao segundo ensaio a promissora lançadora arremessou o engenho de 1 Kg a 50,25 metros, para no último fazer cair o disco a 51,74 metros, marca que passará a vigorar na lista de recordes nacionais de juvenis.  

� Irina Rodrigues fez história esta época, ao ganhar a sua primeira medalha de ouro internacional, vencendo o Festival Olímpico da Juventude Europeia. 
� Vânia Silva continua a ser a atleta da JV que mais vezes enverga a camisola nacional. Esta época somou mais três internacionalizações ao seu já vasto currículo; 
� Mónica Moreiras, João Alexandre e Lilian Silva, pela selecção de Angola foram os restantes atletas da JV que somaram as suas primeiras internacionalizações esta temporada. 
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Além da vitória no lançamento do disco, Irina também participou no lançamento do Peso, onde conquistou um agradável 10º posto. Além de Irina Rodrigues também o nosso técnico Paulo Reis esteve integrado na comitiva, bem como o atleta João Alexandre, que obteve o 16º na qualificação para a final do salto em comprimento com o registo de 6,67 metros e vestiu ainda as cores nacionais na estafeta de 4x100 metros que alcançou a marca final de 43.82 segundos e se posicionou no 9º lugar.  Taça da Europa de Lançamentos – Yalta - Ucrânia Realizou-se em Yalta (Ucrânia) a Taça da Europa de Lançamentos, a principal competição da temporada de inverno para os lançadores do velho continente. Portugal fez-se representar por uma pequena equipa, onde marcaram presença os atletas do Sporting Liliana Cá, Sílvia Cruz e Marco Fortes, Jorge Grave, do Quintajense F. C., Teresa Machado, do Clube Operário Desportivo e a nossa campeoníssima Vânia Silva. Ao nível do enquadramento técnico também foi convocado o nosso treinador Paulo Reis, que conjuntamente com Júlio Cirino foi responsável pela orientação dos atletas da selecção nacional.  No que respeita aos resultados desportivos a competição também foi positiva para a nossa atleta, já que obteve a 16ª posição entre as melhores lançadoras europeias.  Taça da Europa I Liga - Milão Em Junho, Vânia Silva somou mais uma internacionalização ao seu palmarés, ao representar a selecção Portuguesa na Taça da Europa, competição que se disputou em Milão – Itália. A nossa atleta teve um fim-de-semana excelente, pois subiu uma vez mais ao pódio no Lançamento do Martelo, perdendo apenas para a atleta da casa, a Italiana Clarissa Claretti, e para a Romena Mihaela Melinte, atleta que foi até à pouco tempo Recordista Mundial. A prestação de Vânia ajudou ainda Portugal a conquistar um inédito lugar do pódio, tendo apenas as selecções de Itália e da Roménia superado a formação nacional.  
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Campeonato da Europa de Corrida de Montanha FSA - Itália Mónica Moreiras participou no 1º Campeonato da Europa de Corrida em Montanha - FSA (Federação de Desporto em Altitude). Numa prova disputada, na distância de 31 km, entre as localidades de Lanzana (Itália) e Valposchiavo (Suiça), a nossa atleta obteve uma excelente 12ª posição ao percorrer a distância em 3 horas, 45 minutos e 24 segundos.  Campeonato Europeu de Juniores - Hengelo Irina tornou-se nesta temporada mais uma atleta da JV a representar a selecção Portuguesa, no seu caso com bastante sucesso.  A primeira prova internacional em que participou foi o Campeonato da Europa de Juniores, que se disputou em Hengelo, na Holanda. Na sempre difícil fase de qualificação, Irina superou o teste com distinção, ao lançar o disco a 48,73, qualificando-se assim para a final. No dia seguinte disputou com as 11 melhores atletas europeias deste escalão a final respectiva, tendo tido um dia menos conseguido já que ao lançar 44,33 obteve a 10ª posição. Esta estreia foi sem duvida excelente, sobretudo se pensarmos que a Irina ainda é juvenil esta temporada e na próxima, ou seja, competiu com atletas três anos mais velhas que ela.   Campeonato da Europa de Corrida de Montanha – Associação Europeia No dia 8 de Julho de 2007, realizou-se em Cauterets (França), o 6º Campeonato da Europa de Corrida em Montanha. Presente na competição esteve a Selecção Nacional, da qual fez parte a nossa atleta Mónica Moreiras, que assim representou pela primeira vez a equipa portuguesa.  Juntamente com Mónica, representaram Portugal, Lucinda Moreiras (NCL) Rosa Madureira (GDC Castelo de Paiva) e Joana Nunes (Jobra). Numa competição bastante exigente, a nossa atleta veio a classificar-se em 46º lugar, sem dúvida uma boa classificação para a estreia.  De referir ainda que a equipa feminina Portuguesa veio a alcançar o 12º posto, num campeonato em que a formação da Suiça se sagrou campeã.    
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Campeonato do Mundo de Atletismo - Osaka Na principal competição de atletismo da temporada, a Juventude Vidigalense esteve representada pelas suas duas melhores atletas. Em disciplinas distintas e em representação de selecções diferentes, Vânia Silva lançou o martelo pela selecção Portuguesa, ao passo que Lilian Silva correu os 800 metros pela selecção Angolana.  Nuns campeonatos bastante competitivos não foi fácil para elas atingirem lugares cimeiros. No caso destas atletas, que não são profissionais, a maior vitória é mesmo estar presente nos principais palcos do atletismo, o que é manifestamente difícil. De qualquer forma ambas tiveram uma prestação agradável, tendo Vânia obtido a 34ª posição enquanto Lilian se posicionou no 39º lugar.  De seguida, apresentaremos uma tabela síntese de todas as competições em os nossos atletas estiveram envolvidos representando a selecção nacional:   Tabela 2Tabela 2Tabela 2Tabela 2    ––––    Resultados dos atletas da JResultados dos atletas da JResultados dos atletas da JResultados dos atletas da JV em representação de Selecções NacionaisV em representação de Selecções NacionaisV em representação de Selecções NacionaisV em representação de Selecções Nacionais     CompetiçãoCompetiçãoCompetiçãoCompetição    atleta / classificaçãoatleta / classificaçãoatleta / classificaçãoatleta / classificação    masculinos femininos Taça da Europa de Lançamentos Yaltae - Ucrânia Paulo Reis Treinador   Vânia Silva Martelo 16ª Taça da Europa - Iª liga Milão - Itália    Vânia Silva Martelo 3ª Festival Olímpico da Juventude Belgrado - Sérvia João Alexandre João Alexandre Paulo Reis Comprimento 4x100 Treinador 16º 9º  Irina Rodrigues Irina Rodrigues Disco Peso 1ª 10ª Campeonato Europeu de Juniores Hengelo - Holanda Paulo Reis Treinador  Irina Rodrigues Disco 10ª Campeonato Europeu de Montanha – FSA Lanzana - Itália    Mónica Moreiras Montanha 12ª All Africa Games Algers - Argelia    Lilian Silva 800 11ª Campeonato Europeu de Corrida de Montanha Cauterets - França    Mónica Moreiras Montanha 46ª Campeonato do Mundo Osaka - Japão    Vânia Silva Lilian Silva Martelo 800 34ª 39ª                         
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Taça dos Taça dos Taça dos Taça dos Clubes Campeões Europeus de JunioresClubes Campeões Europeus de JunioresClubes Campeões Europeus de JunioresClubes Campeões Europeus de Juniores    No seguimento da vitória obtida no Campeonato Nacional de Juvenis e da meritória 2ª posição no Campeonato Nacional de Juniores, na época de 2005/2006, foi com redobrado orgulho que a Juventude Vidigalense recebeu o convite, por parte da Federação Portuguesa de Atletismo, para representar Portugal na Taça dos Clubes Campeões Europeus, no escalão de Juniores Masculinos. Este evento teve lugar em Cottbus, na Alemanha, no dia 15 de Setembro de 2007, tendo a Juventude Vidigalense alcançado uma das grandes proezas da sua história com um resultado brilhante a nível europeu. O triunfo no Grupo B da Taça dos Clubes Campeões Europeus de Juniores, foi de certa forma uma surpresa até para nós, mas revelou-se absolutamente merecido. Este resultado nunca antes obtido por outra equipa portuguesa (o melhor até hoje era um terceiro lugar obtido pelo S. L. Benfica no ano passado, mas no grupo C), permite-nos ascender ao Grupo A da competição já na próxima temporada. Tratou-se de um feito que muito orgulha o clube, cujos atletas são praticamente na totalidade fruto da formação feita pelos técnicos da “casa”. Talvez tenha sido essa a grande chave do nosso sucesso, já que a equipa se apresentou muito bem física e tecnicamente, e sobretudo com uma grande ambição, espírito de grupo e entreajuda, levando o clube a uma dimensão, ao nível colectivo, que jamais se sonharia ser possível. Iniciámos a competição com todo o empenho e concentração para obter a melhor classificação, lutando contra as adversas condições atmosféricas e contra o facto de estarmos em início de época e teoricamente longe da melhor forma e sobretudo contra a falta de experiência internacional da grande maioria dos nossos atletas. A meio da competição chegámos a estar em terceiro lugar, a 16 pontos da formação da Estónia e a 3 da equipa Eslovaca, mas na parte final começámos a acreditar ser possível o “impossível” e as nossas expectativas aumentaram com as quatro vitórias individuais, dando-nos ainda mais força e motivação para atingir o patamar mais alto. Quando faltavam apenas disputar as duas estafetas estávamos em igualdade pontual com a formação da Estónia, cuja prestação nas derradeiras provas ficou aquém das nossas equipas que lutaram até ao último metro pela vitória, num final de competição muitíssimo emotivo. Embora a nossa equipa valha mais pelo colectivo do que pelos seus valores individuais, obtivemos um total de 4 primeiros lugares, 2 segundos e 8 terceiros num total de 19 disciplinas, ou seja, apenas em cinco os nossos atletas não subiram ao pódio. O atleta que mais se destacou foi o mediático João Pedro Silva, especialista do triatlo, que venceu de uma forma categórica os 1500 metros e os 3000 metros, distanciadas entre si por apenas 45 minutos (!). Ambas as provas foram bastante tácticas e o João imprimiu a sua velocidade final na derradeira volta vencendo facilmente em ambas. 
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Bruno Gualberto, jovem formado no clube, também fez ouvir o hino de Portugal no pódio dos 110 metros barreiras, onde triunfou com o magnífico tempo de catorze segundos e doze centésimos, que apenas não é homologável pelo facto de o vento soprar a 2.1 metros/segundo, apenas uma décima acima do limite legal. Bruno, juntou ainda à medalha de ouro um segundo lugar nos 400 metros barreiras e a medalha de bronze na estafeta de 4x400 metros. Este jovem é actualmente orientado pelo nosso Técnico Pedro Custódio. A outra vitória veio da parte do saltador das Caldas da Rainha, João Almeida que venceu o salto em atura com 2.00 metros, estando já a ser alvo de cobiça por parte de outros clubes que detêm maior poder financeiro. Medalhado de prata foi ainda Steve Patrício, pupilo de Paulo Reis, no lançamento do Peso com um lançamento de 15,23, uma marca perto do seu recorde pessoal. As medalhas de bronze pertenceram a André Saltão no triplo salto, Luís Fernandes no lançamento do disco, Cristiano Carreira nos 400 metros, Gonçalo Ribeiro nos 100 metros e 200 metros, João Alexandre no salto em comprimento, equipa de 4x100 (Ruben Monteiro, Gonçalo Ribeiro, Cristiano Carreira, João Gradiz) e equipa de 4x400 metros (Bruno Gualberto, Rafael Soares, João Gradiz, Cristiano Carreira). Contribuíram ainda Ruben Monteiro no salto com vara (4º), Viyacheslav Adamskiy no lançamento do martelo (4º), Olivier Pedroso nos 3000 metros obstáculos (4º), André Saltão no lançamento do dardo (7º) e Ruben Costa nos 800 metros (6º). Uma palavra ainda para Ruben Silva, Luís Marques e Diogo Correia que foram incansáveis no apoio aos seus colegas de equipa, mostrando assim que também no atletismo o papel de suplente é fundamental para a conquista dos êxitos colectivos. No final da competição a nossa equipa totaliizou 95 pontos, mais três que o clube representante da Estónia, KJK Sakala, deixando a equipa da Alemanha (LC Cottbus) a 13 pontos de diferença no terceiro lugar. Cabe agora reflectir sobre tudo aquilo que este resultado significa e tudo o que envolveu, tendo a consciência de que em Leiria e na JV existem jovens com um grande futuro desportivo, que precisam de ser motivados e incentivados para conseguirmos um desporto ainda melhor. Reforçamos ainda o agradecimento aos técnicos, Pedro Custódio, Paulo Reis, Paulo Varela, Filipe Delgado, Avelino Frias, Mário Soares, Nikolay Skorokod, Paulo Constantino, Hugo Sioga, Sérgio Santos e Rui Militão, à direcção que acreditou e levou em diante este projecto, à Câmara Municipal de Leiria, Junta de Freguesia de Leiria, Associação Distrital de Atletismo 
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de Leiria, Legea, Adelino Duarte da Mota, SoAluga, IMB Gestão e Contabilidade, EC Consulting, Transcid e familiares dos atletas e técnicos. Após estas prestações individuais, a classificação colectiva ficou assim ordenada: Tabela 3 Tabela 3 Tabela 3 Tabela 3 ––––    ClassificaClassificaClassificaClassificaçãçãçãção o o o ColectivaColectivaColectivaColectiva    na TCCEna TCCEna TCCEna TCCE    Classificação Clube País      Pontos 1º Juventude Vidigalense Portugal  95 pontos 2º Sakala Estónia 93 3º L. C. Cottbus Alemanha 82 4º Grenoble França 80 5º Nitra Eslováquia 74 6º Ioannina Grécia 54,5 7º Zoetermeer Holanda 53,5  As classificações individuais dos nossos atletas ficaram assim ordenadas: Tabela 4Tabela 4Tabela 4Tabela 4    ––––    ClassificaClassificaClassificaClassificaçãçãçãção o o o Individual Individual Individual Individual dos Atletas da JV na TCCEdos Atletas da JV na TCCEdos Atletas da JV na TCCEdos Atletas da JV na TCCE    disciplina Atleta (s) resultado classificação 100100100100    Gonçalo Ribeiro 11,09 3º 200200200200    Gonçalo Ribeiro 22,70 3º 400400400400    Cristiano Carreira 51,31 3º 800800800800    Ruben Costa 2.06,89 6º 1500150015001500    João Pedro Silva 4.34,62 1º 3000300030003000    João Pedro Silva 9.04,71 1º 110 barreiras110 barreiras110 barreiras110 barreiras    Bruno Gualberto 14,12 1º 400 barreiras400 barreiras400 barreiras400 barreiras    Bruno Gualberto 56,28 2º 3000 3000 3000 3000 obstáculosobstáculosobstáculosobstáculos    Olivier Pedroso 10.21,47 4º PesoPesoPesoPeso    Steve Patrício 15,23 2º DiscoDiscoDiscoDisco    Luís Fernandes 42,48 3º DardoDardoDardoDardo    André Salto 42,26 7º MarteloMarteloMarteloMartelo    Viyacheslav Adamskiy 53,47 4º ComprimentoComprimentoComprimentoComprimento    João Alexandre 6,45 3º AlturaAlturaAlturaAltura    João Almeida 2,00 1º TriploTriploTriploTriplo    André Saltão 13,38 3º VaraVaraVaraVara    Ruben Monteiro 4,00 4º 4x1004x1004x1004x100    Ruben Monteiro 43,84 3º     Gonçalo Ribeiro       Cristiano Carreira       João Gradiz   4x4004x4004x4004x400    Cristiano Carreira 3.32,49 3º     João Gradiz       Rafael Soares       Bruno Gualberto       Outras Competições InternacionaisOutras Competições InternacionaisOutras Competições InternacionaisOutras Competições Internacionais    Esta temporada continuámos a ter vários atletas a participar em competições internacionais. O nível desportivo dos nossos praticantes começa a ser conhecido além fronteiras, pelo que começa a ser natural “choverem” convites de algumas organizações internacionais a solicitar a presença dos nossos melhores praticantes. 
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Quem mais se destacou em Meetings além fronteiras foi Cátia Ferreira, que venceu brilhantemente em Cáceres o salto em comprimento e ainda subiu ao pódio nos 100 metros (3ª em Cáceres) e salto em comprimento (Gavà). A jovem Irina Rodrigues também esteve em bom nível, ao ser segunda classificada no salto em comprimento em Cáceres e ser 4ª no disco no Meeting de Gavà, disputado nos arredores de Barcelona.  Destaque ainda para a participação de seis atletas no Meeting da Madeira, em que quase todos atingiram posições no pódio. No total foram dezanove atletas que participaram em meetings internacionais, como se poder observar na tabela seguinte: Tabela 6Tabela 6Tabela 6Tabela 6    ––––    Resultados dos atletas da JResultados dos atletas da JResultados dos atletas da JResultados dos atletas da JV nos principais Meetings InternacionaisV nos principais Meetings InternacionaisV nos principais Meetings InternacionaisV nos principais Meetings Internacionais      atleta / disciplina / classificação masculinos femininos Meeting Diputacion de  Cáceres Espanha Bruno Gualberto Gonçalo Ribeiro Ângelo Araújo Marco Costa Ruben Brás Steve Patrício Dine Sousa Dine Sousa Viyacheslav Adamskiy 
100m 100m 800m 1500m 3000m obst Peso Peso Martelo Martelo 

3º 4º 6º 10º 4º 7º 8º 5º 6º 
Cátia Ferreira Cátia Ferreira Irina Rodrigues Irina Rodrigues Liliana Jorge Mafuta Maketa Comprimento 100m Comprimento Martelo Comprimento Martelo 1ª 3ª 2ª 6ª 3ª 5ª Meeting de Gavà Espanha    Cátia Ferreira Irina Rodrigues Comprimento Disco 3ª 4ª Trofeo Caja Duero – Salamanca Espanha    Anna Olsson 100 7 Grande Prémio Andaluzia Espanha    Lilian Silva 800m 11ª Meeting Federação Estremenha Espanha João Almeida João Gradiz João Gradiz Altura 100m 200m 4º 7º 3º Anna Olsson Débora Encarnação Débora Encarnação 100m 100m 100m bar 3ª 5ª 4ª Meeting Internacional do Funchal João Almeida João Alexandre João Alexandre Bruno Gualberto Bruno Gualberto Cristiano Carreira Altura Comprimento Altura 110 barr. 400 400 3º 3º 3º 2º 2º 3º Cátia Ferreira Cátia Ferreira Débora Encarnação 100 Comprimento 100 barr. 2ª 3ª 4ª Nocturna de Alcalá de Hernares Espanha    Lilian Silva 800 7ª     2.1.4 2.1.4 2.1.4 2.1.4 ––––    OrganiOrganiOrganiOrganização de Estágioszação de Estágioszação de Estágioszação de Estágios    

    
� Continuámos a organizar Estágios supervisionados pelo conceituado técnico italiano Rebato Carnevali; 
� A Academia de Atletismo de Karlstad – Suécia, esteve a estagiar em Leiria, consolidando uma cooperação iniciada à cinco anos com a JV; 
� Aproveitámos as férias de Natal para realizar estágios com os nossos atletas, em Alcanena e Vila Real de Santo António. 
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    Estágio da Academia de Atletismo de Karlstad Pelo quarto ano consecutivo a Academia de Atletismo de Karlstad realizou um estágio de preparação em Leiria, destinado aos seus melhores atletas. Este ano foram os lançadores que vieram à cidade do Liz, acompanhados por Kim Johansson, um conceituado técnico desta área do atletismo. Durante dez dias os atletas treinaram com afinco, participando ainda em duas competições, uma em Leiria, e outra na Quinta do Anjo – Palmela.  Estágios com o Prof. Renato Carnevali Além dos intercâmbios com a Suécia, continuámos a receber visitas do conceituado técnico italiano Renato Carnevali, que deu apoio aos atletas do nosso clube, sobretudo os do sector de lançamentos, contribuindo ainda para a formação contínua dos nossos treinadores.  Aproveitando a presença do professor em Leiria, a JV colaborou na organização de um jantar de homenagem, que se realizou no restaurante Lagar do Avô, e onde estiveram presentes a presidente da autarquia, Isabel Damasceno, e o presidente da FPA, Prof. Fernando Mota.    Outros Estágios Além dos estágios de âmbito internacional, o clube também organizou estágios para o escalão de iniciados e para os seus melhores lançadores. O estágio de iniciados decorreu em Alcanena entre 19 a 21 de Dezembro, sobre a supervisão do técnico Paulo Constantino, e o estágio de lançadores decorreu em Vila Real de Santo António entre 26 e 30 do mesmo mês. Além de permitirem um trabalho de aperfeiçoamento técnico muito mais eficaz, estes estágios também permitem estreitar laços entre os intervenientes, pelo que os consideramos iniciativas a repetir e multiplicar.     
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2.1.5 2.1.5 2.1.5 2.1.5 ----    Resultados Individuais de Resultados Individuais de Resultados Individuais de Resultados Individuais de Âmbito NacionalÂmbito NacionalÂmbito NacionalÂmbito Nacional    
    

 Mais uma vez a JV participou em praticamente todas as competições organizadas pela FPA, o que nos obrigou a percorrer o país de lés a lés, fim-de-semana após fim-de-semana. A nossa actividade em competições de âmbito nacional foi muitíssimo desgastante e pesada do ponto de vista económico, devido aos elevados custos do combustível e das portagens. Neste ponto do nosso relatório descreveremos aquilo que fizemos de mais importante a nível nacional.  Alta CompetiAlta CompetiAlta CompetiAlta Competiçãçãçãçãoooo    Nos últimos anos foram vários os atletas da JV a obterem resultados que lhes permitiram alcançarem o estatuto de atletas de alta competição. Este desígnio, que atribuído pelo Instituto Nacional do Desporto, pretende enquadrar e dar algumas regalias a atletas aos quais se augura um futuro promissor, participando nas mais importantes competições internacionais.  Esta temporada, além de Vânia Silva, que se subiu para o escalão A, mais dois jovens alcançaram este grande objectivo ao realizarem uma marca que lhes permite ser integrados no percurso de alta competição, foram eles Irina Rodrigues no lançamento do disco e o jovem Bruno Gualberto, especialista em corridas com barreiras. Além de apoio em estágios de preparação, estes atletas passam a usufruir de entrada directa no ensino superior, facto que lhes permite encarar o futuro académico e profissional com maior serenidade.    Recordes NacionaisRecordes NacionaisRecordes NacionaisRecordes Nacionais    Mais uma vez os atletas da Juventude Vidigalense inscreveram o seu nome nos melhores de sempre do atletismo Português ao alcançarem recordes nacionais.  

� Além de Vânia Silva, também Irina Rodrigues e Bruno Gualberto integraram o lote restrito de atletas de alta competição; 
� Irina Rodrigues bateu o Recorde Nacional de lançamento do disco; 
� Conquistámos 15 medalhas de campeões nacionais, num total de 117 medalhas em Campeonatos Nacionais, um novo máximo na história do nosso clube. 
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A este nível esteve em especial destaque, Irina Rodrigues, ao melhorar o recorde nacional de juvenis de lançamento do disco, por quatro vezes, primeiro para 49,77 e 49,84, numa prova de preparação realizada em Lisboa, e depois para 50,25 e 51,74 no decorrer do Festival Olímpico da Juventude Europeia, que se realizou em Belgrado e onde se viria a sagrar vencedora. Além de Irina, também Mafuta Maketa e Lilian Silva estiveram em destaque. Estas duas atletas Angolanas que representam a JV bateram os recordes nacionais daquele país africano no lançamento do martelo e nos 800 metros, respectivamente.  CompetiCompetiCompetiCompetiçççções Individuaisões Individuaisões Individuaisões Individuais    Nunca a JV tinha tido uma participação tão massiva em campeonatos nacionais e nunca havíamos obtido resultados tão espectaculares. Quinze medalhas de campeões nacionais e um total de 117 medalhas em provas de âmbito nacional, um recorde absoluto na nossa história significam “apenas” que a Juventude Vidigalense é um dos grandes clubes do atletismo nacional e que pode ter muito orgulho nos atletas que envergam a sua camisola. Não foi portanto por acaso que o jornal desportivo “A Bola”, na sua edição do dia 3 de Julho de 2007 se referiu a nós como um “impressionante fenómeno de dinâmica e crescimento” No que respeita a título individuais a jovem Irina Rodrigues, com quatro títulos foi uma vez mais a atleta em maior evidência. Destaque também para Steve Patrício e João Alexandre, jovens que pela primeira vez se sagraram campeões nacionais. Ao nível das estafetas a JV continuou a brilhar subindo nada mais nada menos que dezasseis vezes ao pódio. Nos campeonatos nacionais de ar livre apenas a equipa masculina de 4x100 que participou no Campeonato Nacional de sub-23, não subiu ao pódio. Sem dúvida um feito extraordinário. De entre todas as equipas de estafetas destacaram-se sobretudo as que se sagraram campeãs de Portugal de ar livre (4x100) e de pista coberta (4x400) em ambos os casos no sector feminino. Destacam-se ainda a estreia de Ângelo Araújo em pódios nacionais, e logo com quatro subidas (duas individualmente e duas integrado nas nossas estafetas de sub-23) e o facto de os nossos atletas Anna Olsson e Bruno Gualberto, terem vencido com grande brilhantismo os Campeonatos Nacionais de Juniores. No entanto o facto de terem atingido a maioridade e de terem ambos nacionalidade estrangeira (Brasileira no caso de Bruno e Dinamarquesa no caso de Anna) impediu-os de subir 
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ao mais alto lugar do pódio. Na próxima tabela poderão ver perceber como as 117 medalhas que vencemos foram distribuídas: Tabela 6Tabela 6Tabela 6Tabela 6    ----    Atletas da J.V medalhados em provas de âmbito nacionalAtletas da J.V medalhados em provas de âmbito nacionalAtletas da J.V medalhados em provas de âmbito nacionalAtletas da J.V medalhados em provas de âmbito nacional        CompetiçãoCompetiçãoCompetiçãoCompetição    CampeõesCampeõesCampeõesCampeões    NacionaisNacionaisNacionaisNacionais    provaprovaprovaprova    ViceViceViceVice----CampeõesCampeõesCampeõesCampeões    NacionaisNacionaisNacionaisNacionais    provaprovaprovaprova    3ºs3ºs3ºs3ºs    ClassificadosClassificadosClassificadosClassificados    provaprovaprovaprova    Triatlo Técnico – Final nacional Alpiarça, 04. Fev. 2007   Irina Rodrigues Triatlo Sarah Dias Vítor Mendes Triatlo Triatlo Campeonato de Portugal em pista-coberta Espinho, 17 e 18. Fev. 2007 Maria Frazão Cátia Gonçalves Cátia Ferreira Lilian Silva 4x400 Lilian Silva Lilian Silva 1500 800 Cátia Ferreira Irina Rodrigues Triplo Altura Campeonato Nacional de sub-23 em pc. Espinho, 04 e 05. Fev. 2007   César Pedreira Ângelo Araújo Miguel Ganhão João Gradiz 4x400 Tânia Vieira Ângelo Araújo Ângelo Araújo Débora Encarnação Vara 800 1500 60 barr. Olímpico Jovem Nacional Covilhã 12 e 13. Maio. 2007 Irina Rodrigues Disco Irina Rodrigues Bernardo Lopes Bernardo Lopes João Alexandre Vítor Mendes Vítor Mendes 4x100 Peso 4x80 Comprimento Dardo 4x80 João Alexandre  4x100 Campeonato Nacional de Montanha Guarda, 26. Maio. 2007   Mónica Moreiras    Torneio Atleta Completo Beja, 21  e 22. Abril. 2007   Vítor Mendes Heptatlo   Campeonato Nacional de Juvenis Abrantes, 23 e 24. Junho. 2007 João Alexandre Irina Rodrigues Irina Rodrigues Comprimento Disco Peso Irina Rodrigues Rafael Soares Cristiano Carreira Filipe Neto João Alexandre Fabiana Mota Carla Santos Joana Sousa Irina Rodrigues 
Martelo 4x100      4x100  Cristiano Carreira João Alexandre Luís Batista Rafael Soares Fabiana Mota Carla Santos Joana Sousa Liliana Jorge Cristiano Carreira 

4x300    4x300    300 Campeonato Nacional de Juniores Viseu, 7 e 8. Julho. 2007 Irina Rodrigues Disco Irina Rodrigues Débora Encarnação Carla Santos Cátia Gonçalves João Almeida Irina Rodrigues Débora Encarnação Steve Patrício Débora Encarnação Cátia Gonçalves Carla Santos Liliana Jorge 
4x100    Altura Peso 100 barr. Peso 4x400 

Cristiano Carreira Ruben Monteiro João Gradiz Gonçalo Ribeiro Cátia Gonçalves João Alexandre Cristiano Carreira João Gradiz Ruben Silva Rafael Soares  
4x100    400 Comprimento  4x400  Campeonato de Portugal de 10000 Fem. Leiria,  1. Junho. 2007   Marina Agostinho 10000   Campeonato de Portugal de 10000 Masc. Lisboa, 27. Junho. 2007   Sérgio Silva 10000   Campeonato Nacional de sub-23 Luso, 30. Junho e 1. Julho. 2007 Steve Patrício Disco João Almeida Steve Patrício Ruben Brás César Pedreira Alexandre Sousa Miguel Ganhão Ângelo Araújo Altura Peso 3000 obst. 4x400 Cátia Gonçalves Débora Encarnação Juliana Coutinho Maria Frazão Luís Fernandes Vyacheslav Adamsky Maria Frazão Débora Encarnação Débora Encarnação Maria Frazão Juliana Coutinho Cátia Gonçalves 
4x100      Disco Martelo 400 100 barr. 4x400 Campeonato de Portugal Lisboa 28 e 29. Julho. 2007 Vânia Silva Maria Frazão Débora Encarnação Cátia Ferreira Juliana Coutinho Martelo 4x100      Cátia Ferreira Juliana Coutinho Carla Santos Lilian Silva Lilian Silva Cátia Ferreira Irina Rodrigues Ruben Monteiro Gonçalo Ribeiro George Silva Cristiano Carreira 

4x400       800 200 Altura 4x100 
Jaime Dias Rafael Soares César Pedreira Cristiano Carreira Lilian Silva Cátia Ferreira 4x400      400 100 
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    2.1.6 2.1.6 2.1.6 2.1.6 ----    Resultados Colectivos de Âmbito NacionalResultados Colectivos de Âmbito NacionalResultados Colectivos de Âmbito NacionalResultados Colectivos de Âmbito Nacional    
  Campeonatos Nacionais de Clubes Esta época marcou a nossa afirmação ao mais alto nível das competições colectivas nacionais. Fruto de um trabalho estruturado ao longo dos últimos anos, e com a estrelinha da sorte que acompanha sempre os campeões, a Juventude Vidigalense escreveu páginas brilhantes da sua história, não só nos campeonatos por equipas dos escalões seniores, mas também nos campeonatos nacionais jovens. Campeonatos Nacionais de clubes em pistaCampeonatos Nacionais de clubes em pistaCampeonatos Nacionais de clubes em pistaCampeonatos Nacionais de clubes em pista----cobertacobertacobertacoberta    O Campeonato Nacional de Clubes em pista-coberta foi recheado de excelentes prestações colectivas e individuais.     I Divisão – Sector Feminino O sector feminino foi dominado pelo Sporting CP (78 pontos), seguido pelo JO Monte Abrãao (56 pontos) e no último lugar do pódio ficou o FC Porto com 54 pontos. A Juventude Vidigalense, surpreendeu as restantes equipas ao ficar no quarto lugar com 41 pontos, feito inédito na história do clube, cuja melhor classificação tinha sido um 5º lugar na passada temporada. Na quinta posição ficou longe o CA Madeira com 33 pontos e no sexto e último lugar o SC braga com 32 pontos. As nossas atletas obtiveram um excelente conjunto de resultados, verificando-se que mais de metade da equipa se classificou nos três primeiros lugares, o que mostra o nível forte e também equilibrado da equipa. A nível individual salientou-se Lilian Silva, que terminou os 800 metros num excelente 2º lugar ao qual juntou um honroso 3º lugar nos 1500 metros, em ambas as provas perto do recorde pessoal. Tânia Vieira, veio a confirmar-se ser um excelente aposta para esta temporada, tendo alcançado a 2ª posição, entre as equipas da I Divisão, saltando 3.20 metros, menos 26 

� Os títulos de campeões nacionais obtidos pelos nossos juvenis foram um feito extraordinário e inesperado, principalmente no sector feminino; 
� A conquista das Taças FPA de saltos e de lançamentos foi outro marco histórico nesta brilhante  temporada.; 
� O facto de a equipa feminina ter ficado a beira do pódio nos campeonatos nacionais da 1ª divisão em pista-coberta e ao ar livre merece também grande destaque. 
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centímetros que a vencedora, Vera Lavrador. Destaque ainda para Cátia Ferreira, que terminou o salto em comprimento e os 60 metros na terceira posição, o mesmo lugar ocupado pela lançadora Vânia Silva no triplo Salto (!) e pela jovem Irina Rodrigues no salto em atura.  II Divisão – Sector Masculino No sector masculino os nossos atletas não tiveram a estrelinha da sorte do seu lado, classificaram-se em 2º lugar na II Divisão a um escasso ponto dos vencedores GD Estreito, da Madeira. Já era previsível um grande equilíbrio entre estas duas formações e o Girassol, de Coimbra, o que se veio a confirmar, já que no final dos campeonatos estas equipas ficaram separadas por um escasso ponto, saíndo vencedora a equipa insular com 56 pontos, seguida pela nossa equipa com 55 e pela equipa do Girassol com 54. A nível individual destacam-se as vitórias de Bruno Gualberto nos 60 metros barreiras, com novo recorde distrital de juniores ao percorrer a distância em 8.36 segundos e de Sérgio Silva nos 3000 metros, com novo recorde pessoal de 8.13.53. Ângelo Araújo contribuiu com um excelente 2º lugar nos 800 metros, assim como Edson Dongoxe nos 400 metros e nos 4x400 metros, em que teve como colegas de equipa Miguel Ganhão, Bruno Gualberto e César Pedreira. Lugares de honra para Dine Sousa, no lançamento do peso, George Silva no salto com Vara e Vítor Xavier nos 5000 metros marcha, todos no terceiro lugar.     Campeonatos Nacionais de clubes Campeonatos Nacionais de clubes Campeonatos Nacionais de clubes Campeonatos Nacionais de clubes ao ar livreao ar livreao ar livreao ar livre    Nos campeonatos nacionais de ar livre da Juventude Vidigalense continuou a marcar presença na primeira divisão. Depois de um ano de sonho, em que as nossas atletas subiram pela primeira vez ao pódio, este ano voltamos a apresentar-nos em muito bom nível  Sector Feminino  Prova após prova, ponto após ponto, as nossas atletas foram lutando bravamente pelo sonho de subir novamente ao pódio, de qualquer forma a forte formação do F. C. Porto, que se havia reforçado significativamente, conseguiu levar-nos de vencidos na última prova do fim-de-semana, a estafeta de 4x400. 
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Em termos individuais merecem especial destaque as prestações das lançadoras Vânia Silva, no martelo, que venceu com 64,81 metros e Irina Rodrigues, no disco, ocupando a 2ª posição com 45,10 metros.  Destaque ainda para Cátia Ferreira, com excelentes prestações no triplo-salto com 11,81 metros e no salto em comprimento, com 5,90 metros. Quem também esteve muito bem foi Lilian Silva, que nos deu muitos pontos nas corridas de 800 e 1.500 metros, fazendo ainda parte do quarteto que participou nos 4x400 metros.  De destacar que ambas as equipas femininas de estafetas bateram os respectivos Recordes Distritais.               Sector MasculinoSector MasculinoSector MasculinoSector Masculino     No sector masculino conseguimos posicionar-nos na 7ª posição. Caso as coisas nos tivessem corrido melhor poderíamos ambicionar um pouco mais, mas o aparecimento de alguns zeros não nos permitiu subir mais na classificação.  Mas os resultados colectivos advêm das performances individuais. Aqui distinguimos Bruno Gualberto nos 110 e 400 metros barreiras em 15.19 e 55.09 segundos, respectivamente. Também João Almeida esteve ao seu melhor nível no salto em altura com 2,06 metros e ainda Sérgio Silva nos 3.000 metros em 8.24.25 minutos.   Estas foram sem dúvida excelentes presenças nestes campeonatos. Progressivamente o nosso clube deixa de ser uma presença simpática nestas fases finais e passa a ser um clube incómodo para as grandes potências do atletismo nacional.  
   TabelaTabelaTabelaTabela    7777    ––––    Classificações Colectivas da JV nas Campeonatos Nacionais de ClubesClassificações Colectivas da JV nas Campeonatos Nacionais de ClubesClassificações Colectivas da JV nas Campeonatos Nacionais de ClubesClassificações Colectivas da JV nas Campeonatos Nacionais de Clubes     Competição Classificação masculinos femininos Campeonato Nacional de Clubes  em Pista Coberta  1 2 2ª divisão (7º ao 12º lugar) G. D. Estreito Juventude Vidigalense 1 2 3 4 Sporting C. de Portugal J. O. Monte Abraão F. C. Porto Juventude Vidigalense Campeonato Nacional da  1ª Divisão 1 2 3 7 Sporting C. de Portugal S. L. Benfica F. C. Porto Juventude Vidigalense 1 2 3 4 Sporting C. de Portugal J. O. Monte Abraão F. C. Porto Juventude Vidigalense      
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Camadas Jovens Ao nível dos escalões jovens, esta época foi de total afirmação da Juventude Vidigalense. Depois de vários anos a trabalhar com afinco na captação e formação de jovens atletas, esta temporada proporcionou-nos os melhores resultados de sempre nos campeonatos nacionais dos escalões mais jovens. O maior destaque tem de ir para o Campeonato Nacional de Juvenis. Numa competição que reuniu 623 atletas de 134 clubes a Juventude Vidigalense conseguiu a sua melhor participação de sempre conquistando os títulos no sector masculino e feminino.  Os nossos atletas tiveram uma prestação extraordinária e superaram uma forte concorrência, tendo a nossa vitória no sector masculino sido esmagadora, superando as grandes potências desportivas do atletismo Português por larga margem. Quanto ao sector feminino, a vitória foi bastante difícil, tendo terminado o campeonato com um empate pontual entre a nossa equipa e o Arneirense, de Caldas da Rainha, empate esse que foi desfeito a nosso favor pelo facto de termos mais vitórias individuais (2) que os nossos adversários (1). O grande empenho e a sorte que acompanha os campeões fizeram com que as nossas jovens obtivessem um título inédito e inesperado. Esta dupla conquista ficará na história do nosso clube e do atletismo distrital, provando a actual supremacia da Juventude Vidigalense no atletismo jovem Português.  No que respeita aos Juniores, os nossos atletas também estiveram em grande destaque ao atingir o 2º lugar e 3º lugar do pódio em masculinos e femininos, respectivamente. A subida ao pódio de ambas as equipas foi um feito que apenas o nosso clube conseguiu garantir, mostrando que as equipas possuem uma profundidade qualitativa assinalável.  Por fim, merecem destaque as formações de sub-23, cuja equipa 
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masculina subiu ao pódio ao ar livre, sendo apenas superada pela formação do Benfica. Fazendo o balanço de todos os Campeonatos Nacionais Jovens em que estivemos envolvidos, constatamos que além dos dois títulos, subimos por cinco vezes ao pódio, num total de oito possíveis, sendo assim a equipa nacional com melhores prestações nestes campeonatos. A segunda melhor equipa do país foi o S. L. Benfica (três títulos, quatro subidas ao pódio), seguida pelo Sporting (quatro idas ao pódio) e o S. C. Braga (um título, quatro subidas ao pódio).  Tabela 8Tabela 8Tabela 8Tabela 8    ----    ClassificaçõClassificaçõClassificaçõClassificações Colectivas da Jes Colectivas da Jes Colectivas da Jes Colectivas da JV nos Campeonatos Nacionais dos escalões V nos Campeonatos Nacionais dos escalões V nos Campeonatos Nacionais dos escalões V nos Campeonatos Nacionais dos escalões jovensjovensjovensjovens            ClassificaçãoClassificaçãoClassificaçãoClassificação    masculinos femininos Campeonato Nacional de Esperanças (sub-23) em pc  1 2 3 5 S. L. Benfica C. S. Marítimo C. A. Seia Juventude Vidigalense 1 2 3 7 G. D. Estreito S. C. Braga F. C. Porto Juventude Vidigalense Campeonato Nacional de Juvenis 1 2 3 Juventude Vidigalense Sporting C. P F. C. Porto 1 2 3 Juventude Vidigalense A. C. D. R. Arneirense  S. C. Braga Campeonato Nacional de Juniores  1 2 3 S. L. Benfica Juventude Vidigalense Sporting C. P. 1 2 3 S. C. Braga J. O. Monte Abraão Juventude Vidigalense Campeonato Nacional de Esperanças (sub-23) ao ar livre 1 2 3 S. L. Benfica Juventude Vidigalense Sporting C. P. 1 2 3 5 J. O. Monte Abraão  Sporting C. Braga Sporting C. P. Juventude Vidigalense   Campanha Viva o Atletismo Além das excelentes classificações obtidas em campeonatos nacionais, também nas competições da “Campanha Viva o Atletismo” os nossos atletas estiveram em excelente plano, ao vencerem colectivamente o Triatlo Técnico Jovem e o Salto em Altura em Sala. No Torneio Atleta Completo os nossos jovens ainda se sagraram Vice-campeões, ou seja, formaram uma equipa completamente dominadora.  Tal conjunto de resultados só foi possível com a grande dedicação dos atletas, mas sobretudo dos seus treinadores, que muitas vezes em prejuízo das suas vidas pessoais e quase sem recompensa monetária, trabalham horas atrás de horas na preparação dos seus atletas. Tabela 9Tabela 9Tabela 9Tabela 9    ----    Classificações Colectivas da JV nos Campeonatos Nacionais da camadas jovensClassificações Colectivas da JV nos Campeonatos Nacionais da camadas jovensClassificações Colectivas da JV nos Campeonatos Nacionais da camadas jovensClassificações Colectivas da JV nos Campeonatos Nacionais da camadas jovens        ClassificaçãoClassificaçãoClassificaçãoClassificação    Triatlo Técnico Jovem em Sala   1 2 3 Juventude Vidigalense Esc. Salesiana de Manique Bairro dos Anjos  Torneio Atleta Completo   1 2 3 Esc. Salesiana de Manique Juventude Vidigalense E. B. Mestre Dom. Saraiva  Km Jovem  1 ADREP  
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 2 3 13 U. D. Várzea F. C. Vizela Juventude Vidigalense Salto em Altura em Sala  1 2 3 Juventude Vidigalense Bairro dos Anjos E. B. Alhadas   Taças “Federação Portuguesa de Atletismo” Outras das competições colectivas promovidas pela Federação Portuguesa de Atletismo são as Taças FPA, que se realizam na temporada de inverno destinadas aos sectores de velocidade e de saltos e lançamentos. A JV tem grande tradição neste tipo de classificações colectivas e este ano continuámos a ter grande sucesso, ao levarmos de vencidas as taças de Lançamentos (sector masculino e sector feminino) e de Saltos (sector feminino) Na taça de saltos a equipa feminina da Juventude Vidigalense revalidou o seu título, ao totalizar 2767 pontos triunfando sobre as fortes formações da Juventude Operária de Monte Abraão e Futebol Clube do Porto, respectivamente 2º e 3º classificados com 2631 e 2198 pontos. Contribuíram para esta proeza os resultados de Cátia Ferreira no Salto em Comprimento, Regina Mendonça no Triplo-Salto, Irina Rodrigues no Salto em Altura e Susana Dionísio no Salto com Vara. Na Taça de Lançamentos, disputada no Centro Nacional de Lançamentos a Juventude Vidigalense, saiu vitoriosa tanto em femininos como em masculinos. No sector masculino, a nossa equipa foi composta por Steve Patrício, Juan Rosete, Viyacheslav Adamskiy, Dine Sousa, Tiago Pereira e Luís Batista. Os nossos atletas somaram 4216 pontos, superando o FC Porto, 2º classificado, que somou 2928 e a A. D. C. Lovelhe, que somou 2320. No sector feminino a nossa equipa foi constituída por Vânia Silva, Tatiana Fernandes, Irina Rodrigues, Mafuta Maketa e Isadora Correia e somou 3349, batendo o F. C. Porto, que somou 2422 e o G. D. Estreito, que obteve 2245.  Em termos individuais a nossa atleta Vânia Silva foi a indiscutível vencedora do lançamento do martelo com 64.08 metros deixando 
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a segunda classificada a cerca de 10 metros. Também a jovem Irina Rodrigues continuou a surpreender triunfando no escalão de juvenis no lançamento do disco e do peso batendo por larga margem os seus recordes pessoais e distritais.  Os resultados obtidos pelas nossas equipas nas Taças FPA foram os seguintes: Tabela Tabela Tabela Tabela 10101010    ----    Classificações Colectivas da JV nas Taças FPAClassificações Colectivas da JV nas Taças FPAClassificações Colectivas da JV nas Taças FPAClassificações Colectivas da JV nas Taças FPA            ClassificaçãoClassificaçãoClassificaçãoClassificação    masculinos femininos Taça F. P. A. de Saltos em pc Alpiarça, 14. Janeiro. 2007   1 2 3 Juventude Vidigalense J. O. Monte Abraão F. C. Porto Taça F. P.A. de Lançamentos Leiria, 24. Fevereiro. 2007 1 2 3 Juventude Vidigalense F. C. Porto A. D. C. Lovelhe 1 2 3 Juventude Vidigalense F. C. Porto G. D. Estreito        2.1.72.1.72.1.72.1.7----    Competições do Agrupamento das BeirasCompetições do Agrupamento das BeirasCompetições do Agrupamento das BeirasCompetições do Agrupamento das Beiras    
  O Agrupamento das Beiras, que integra os distritos de Leiria, Aveiro, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Viseu, organiza anualmente campeonatos de zona, 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.   Campeonato Absoluto das Beiras em Pista Coberta – Espinho Os Campeonatos Absolutos das Beiras, que decorreram na cidade de Espinho, foram dominados pela Juventude Vidigalense, que mais uma vez confirmou a sua supremacia, vencendo categoricamente a nível colectivo em masculinos e em femininos sobre todas as formações de Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Leiria e Viseu, somando ainda nove títulos individuais.  A equipa masculina somou 195 pontos triunfando sobre a equipa do C. A. Seia, que somou 182 e do Gira Sol de Coimbra com 151, num campeonato onde se classificaram 29 equipas. Com esta vitória a nossa equipa masculina somou o seu terceiro título consecutivo nesta competição.  

� Conquistámos vitórias colectivas nos Campeonatos das Beiras de pista-coberta e ao ar livre em ambos os géneros; 
�  A JV somou vitórias no Salto em Altura em Sala das Beiras, no Triatlo e no Olímpico Jovem das Beiras, competições onde os seus jovens atletas deram excelente conta de si. 
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A equipa feminina, apesar de desfalcada, conseguiu levar de vencida a formação de Aveiro, o GRECAS, somando 194 pontos contra 190 da equipa Aveirense. O último lugar do pódio foi ocupado pela formação do Girassol, de Coimbra, que somou 90 pontos, tendo-se classificado um total de vinte e três equipas. Com esta vitória continuamos imbatíveis nestes campeonatos, totalizando nove títulos consecutivos.  Individualmente, foram nove os títulos conquistados pelos nossos atletas, salientando-se a Lilian Silva que triunfou com larga vantagem nos 800 metros e 1500 metros com 2.10.79 minutos e 4.29.73 minutos respectivamente. A JV mostrou mais uma vez que mantém a equipa sólida e que apesar das saídas estava preparada para os grandes desafios colectivos da época.  Campeonato Absoluto das Beiras ao ar livre – Luso O Campeonato Absoluto das Beiras ao ar livre constituiu mais um sucesso colectivo para o nosso clube, revalidando os títulos absolutos em femininos e masculino, somando a 10ª vitória da equipa feminina em 11 edições enquanto que a equipa masculina somou a sua 3ª vitória. Em ambos os géneros o domínio foi avassalador perante a concorrência, onde o Grecas de Aveiro foi quem mais se aproximou, ficando a mais de 100 pontos nos masculinos e a mais de 60 nos femininos, onde era esperada mais réplica por não estarmos na máxima força. Foram 17 os títulos individuais obtidos pelos nossos atletas o que confirma a nossa supremacia no agrupamento das Beiras. A nível individual esteve em especial destaque Anna Olsson, que se sagrou Campeã nos 100 metros, 200 metros e 4x100m, obtendo um novo recorde distrital nos 200 metros com 24.88 segundos. Irina Rodrigues também se destacou ao triunfar no lançamento do disco e ao vencer categoricamente no salto em altura com um novo recorde distrital de juvenis no salto em altura, com 1.68 metros. Irina juntou ainda um segundo lugar no lançamento do peso com novo recorde pessoal. No sector masculino Bruno Gualberto foi o atleta em mais evidência ao ganhar os 110 metros barreiras, os 400 metros e os 4x400 metros, enriquecendo o seu já vasto currículo com mais estes três títulos.  Outras Competições Além dos Campeonatos Absolutos houve ainda outras competições em que obtivemos sucesso.  No Triatlo Técnico das Beiras a Juventude Vidigalense esteve representada por quatro atletas ao nível da Selecção Distrital, Irina Rodrigues, Ruben Silva, Sarah Dias e Miguel Marques e mais catorze em representação do clube 
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O escalão de infantis femininos foi dominado pela nossa atleta Sarah Dias que totalizou 1393 pontos e no sector masculino obtivemos um 2º lugar através de Dylan Pedro, um 3º através de Artur Koschuk  No escalão de iniciados o destaque vai para o nosso atleta Vítor Mendes que registou novo recorde distrital no triatlo com 1799 pontos vencendo a competição sobre João Rocha, representante de Leiria. No sector feminino a nossa melhor atleta foi Bárbara Ribeiro que terminou a competição em 8º lugar, destacando-se sobretudo no salto em comprimento, onde registou um novo recorde pessoal ao “pular” 4,34. O escalão de juvenis femininos foi dominado pela Irina Rodrigues que com 2130 pontos. Irina registou três novos recordes pessoais, no Lançamento do Peso com 13.45 metros, no Salto em Altura com 1.57 metros e nos 60 metros barreiras com 10.22 segundos. No sector masculino, Ruben Silva terminou a prova em 2º lugar, ao somar 1656 pontos.  No Corta-Mato das Beiras , a Juventude Vidigalense voltou às vitórias, a mais importante prova de corta mato do Agrupamento. A vitória foi alcançada pela nossa infantil Ana Alves, que contínua a revelar-se nesta especialidade. No pódio ficou ainda Nélson Pereira no escalão de infantis masculinos, ao concluir a prova no 2º lugar. Ambos os atletas são orientados pelo nosso técnico Rui Militão.  Em iniciados José Miguel Neves foi o nosso melhor representante, ao concluir a prova no 5º lugar, confirmando as suas potencialidades. Colectivamente o maior destaque vai para a nossa equipa de infantis femininos, que se sagrou vice-campeã das Beiras, algo que muito nos orgulha.  No Salto em Altura em Sala do Agrupamento das Beiras que reuniu as selecções distritais de Leiria, Guarda, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Guarda e Viseu com os seus melhores representantes dos escalões de infantis, iniciados e juvenis. A Juventude Vidigalense “cedeu” dois atletas à selecção de Leiria, o infantil Miguel Marques e o juvenil João Alexandre, fazendo-se ainda representar pela infantil Sarah Dias, os iniciados Ricardo Fernandes e Carolina Lopes e a juvenil Irina Rodrigues. 
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Estes jovens atletas somaram 8.73 metros com os seus melhores saltos, o que permitiu à JV sagrar-se campeã das Beiras por clubes, arrasando a concorrência, tendo a segunda equipa, o Bairro dos Anjos, ficado a mais de 30 centímetros e a terceira, o CARDES, de Viseu, ficado a quase um metro. Na fase distrital, o clube, somou mais 4 centímetros o que lhe deve ser suficiente para vencer colectivamente a nível nacional, resultados que ainda não foram divulgados. Individualmente destacou-se a jovem Irina Rodrigues que acrescentou ao seu currículo um título de Campeã das Beiras, alcançado com um “pulo” a 1.59 metros, a apenas um centímetro do seu recorde pessoal, triunfando sobre Anabela Neto de Aveiro e Beatriz Lyaschenko, representante de Leiria. O outro jovem em destaque foi o infantil Miguel Marques que transpôs a fasquia a 1.39 metros, também a um centímetro do seu recorde pessoal, que lhe valeu a medalha de prata.  Sarah Dias contribuiu ainda com um salto a 1.20 metros, nos iniciados Carolina Lopes saltou 1.25 metros enquanto Ricardo Fernandes ficou-se pelos 1.45 metros, tendo João Alexandre fechado a equipa com 1.85 metros.   No Torneio Olímpico Jovem das Beiras, competição disputada por selecções distritais, mas aberta também a alguns atletas em representação dos seus clubes, a Juventude Vidigalense também esteve fortemente representada, tendo obtido cinco vitórias individuais e ainda dispensado cinco infantis para as selecções distritais da estafeta de 4x60 metros, que haveriam de se sagrar vencedores.    Tabela 11Tabela 11Tabela 11Tabela 11    ----    Classificações Colectivas da JV nas BeirasClassificações Colectivas da JV nas BeirasClassificações Colectivas da JV nas BeirasClassificações Colectivas da JV nas Beiras      ClassificaçãoClassificaçãoClassificaçãoClassificação    masculinos femininos Salto em Altura das Beiras Marinha Grande, 10. Março. 2007 1º (classificação conjunta) Campeonato das Beiras em pc. Espinho, 20 e 21. Janeiro. 2007 1º  1ª  Campeonato Absoluto das Beiras - ar livre Luso, 14 e 15. Julho. 2007 1º 1ª         
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Tabela 12Tabela 12Tabela 12Tabela 12    ----    Atletas da JV Campeões do Agrupamento das BeirasAtletas da JV Campeões do Agrupamento das BeirasAtletas da JV Campeões do Agrupamento das BeirasAtletas da JV Campeões do Agrupamento das Beiras    CompetiçãoCompetiçãoCompetiçãoCompetição    campeõescampeõescampeõescampeões    disciplinadisciplinadisciplinadisciplina    campeãscampeãscampeãscampeãs    disciplinadisciplinadisciplinadisciplina    Triatlo Técnico das Beiras Espinho 21. Janeiro. 2007 Vítor Mendes Triatlo Sarah Dias Irina Rodrigues  Triatlo Corta Mato das Beiras Cantanhede, 25. Fevereiro. 2007   Ana Alves Corta-mato Salto em Altura das Beiras Marinha Grande, 10. Março. 2007   Irina Rodrigues Altura Campeonato das Beiras em pc. Espinho, 20 e 21. Janeiro. 2007 Edson Dongoxe Bruno Gualberto Dine Sousa  400 60 barr. Peso  Lilian Silva Lilian Silva Vânia Silva Sónia Grácio Tânia Vieira Maria Frazão 800 1500 Triplo Peso Vara 400 Olímpico Jovem das Beiras Guarda, 25. Abril. 2007 Artur Koshuck Miguel Marques Vítor Mendes Miguel Marques Miguel Marques Dylan Pedro Artur Koshuck 
60 barr. Altura Vara Comprimento 4x60 4x60 4x60 

Sarah Dias Daniela Ribeiro Sarah Dias 60 barr. 4x60 4x60 Campeonato Absoluto das Beiras Luso, 14 e 15. Julho. 2007 Dine Sousa  João Almeida Bruno Gualberto George Silva Juan Rosete Bruno Gualberto Ruben Monteiro Gonçalo Ribeiro George Silva André Saltão Ruben Silva Jaime Dias César Pedreira Bruno Gualberto 
Peso Altura 110 barr. Vara Disco 400 4x100    4x400  

Vânia Silva Lilian Silva Anna Olsson Irina Rodrigues Cátia Ferreira Anna Olsson Irina Rodrigues Fabiana Mota Anna Olsson Joana Sousa Cátia Gonçalves Fabiana Mota Cátia Gonçalves Carla Santos Maria Frazão 

Martelo  400 100 Disco Comprimento 200 Altura 4x100      4x400          2.1.8 2.1.8 2.1.8 2.1.8 ----    Competições de Âmbito DistritalCompetições de Âmbito DistritalCompetições de Âmbito DistritalCompetições de Âmbito Distrital    
     Mais uma vez tivemos uma presença assídua em todas as provas do calendário da Associação Distrital de Atletismo de Leiria (ADAL).  Tal como vinha acontecendo em anos anteriores, o nosso domínio foi avassalador. É isso que analisaremos neste ponto do relatório, em que faremos uma breve retrospectiva das nossas conquistas e faremos também um reconhecimento individual 

� Em doze títulos de campeões distritais possíveis, os nossos atletas venceram dez; 
� Os nossos atletas estabeleceram 90 vezes recordes distritais e representaram 51 vezes as selecções distritais. 
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dos atletas que mais se distinguiram quer pelas suas marcas quer pelos títulos conquistados.   Títulos Colectivos Mais uma vez marcámos uma liderança inquestionável no distrito. Em doze campeonatos colectivos de pista a JV venceu dez, escapando-nos apenas a vitória nos de iniciados e juvenis femininos. Além disso vencemos as três competições colectivas de âmbito distrital nas competições da “Campanha Viva o Atletismo”, tal como se poderá verificar na tabela seguinte:  Tabela 13Tabela 13Tabela 13Tabela 13    ----    Classificações Colectivas Distritais da JVClassificações Colectivas Distritais da JVClassificações Colectivas Distritais da JVClassificações Colectivas Distritais da JV      Classificação Masculinos Femininos Salto em Altura em Sala Marinha Grande, 3.  Março. 2007 (classificação conjunta) 1º Campeonato Distrital Corta-Mato Curto Ansião, 4. Fevereiro. 2007 2ª equipa benjamins 1ª equipa infantis 2ª equipa Iniciados 1ª equipa benjamins 1ª equipa infantis Triatlo Técnico Distrital  Alpiarça – 6 e 7. Janeiro. 2007 (classificação conjunta) 1º Torneio Atleta Completo Marinha Grande, 24 e 25. Março. 2007 (classificação conjunta) 1º Campeonato Distrital de Benjamins Leiria, 5 e 6. Maio. 2007 1ª equipa 1ª equipa Campeonato Distrital de Infantis Marinha Grande, 5 e 6. Maio. 2007 1ª equipa 1ª equipa Campeonato Distrital de Iniciados Marinha Grande, 18 e 19. Maio. 2007 1ª equipa 2ª equipa Campeonato Distrital de Juvenis Leiria, 6 e 7. Junho. 2007 1ª equipa 2ª equipa Campeonato Distrital de Juniores Leiria, 16 e 17. Junho. 2007 1ª equipa 1ª equipa Campeonato Distrital Absoluto Leiria, 16 e 17. Junho. 2007 1ª equipa 1ª equipa     Títulos Individuais Foram mais de uma centena os títulos de campeões distritais alcançados pelos nossos atletas, sendo assim claramente o clube mais medalhado do distrito.  Para alguns dos nossos praticantes essa conquista poderá marcar o início de uma carreira de sucesso, aspirando a voos mais altos num futuro próximo, para outros significou “apenas” a confirmação de uma superioridade no plano distrital que já se antevia pelos resultados que têm vindo a obter ao longo da sua carreira.  Além dos títulos individuais em provas de pista, aquelas em que a nossa colectividade tem mais tradição, também vencemos títulos de corta-mato, de estrada e de marcha atlética.  
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Tabela 1Tabela 1Tabela 1Tabela 14444    ––––    Atletas da JV Campeões Distritais na época de 2006/2007Atletas da JV Campeões Distritais na época de 2006/2007Atletas da JV Campeões Distritais na época de 2006/2007Atletas da JV Campeões Distritais na época de 2006/2007     CampeõesCampeõesCampeõesCampeões    MasculinosMasculinosMasculinosMasculinos    ProvasProvasProvasProvas    FemininosFemininosFemininosFemininos    ProvasProvasProvasProvas    Campeonato Distrital de Lançamentos de Inverno Leria - CNLL – 03. Fevereiro. 2007 Bernardo Lopes Steve Patrício Dine Sousa Eduardo Moura Dine Sousa Tiago Pereira Tiago Pereira Luís Marques Pablo Marculino 
Peso Peso Peso Dardo Martelo Martelo Disco Disco Disco 

Mafuta Maketa Vânia Silva Sónia Grácio Irina Rodrigues Sónia Grácio   Martelo Martelo Peso Disco Disco Campeonato Distrital Corta-Mato Curto Ansião, 04. Fevereiro. 2007 José Neves Iniciados Clara  Marques Ana Alves Benjamins Infantis Campeonato Distrital de Marcha em Estrada Cucujães, 4. Fevereiro. 2007 Vítor Xavier Seniores Carla Cerqueira Juniores Campeonatos Absolutos de Inverno Alpiarça, 6 e 7. Janeiro. 2007 Marinha Grande, 16 e 17. Dezembr0. 2006 George Silva Bruno Gualberto George Silva Dine Sousa Bruno Gualberto Ruben Brás Vítor Xavier Ruben Brás Bruno Gualberto 
60 metros 60 m barreiras Vara Peso 400 metros 1500 metros 5000 marcha 3000 metros 200 metros 

Irina Rodrigues Cátia Ferreira Cátia Ferreira Cátia Ferreira Cátia Ferreira Marina Agostinho Peso 60 metros Comprimento Triplo salto 60 m barreiras 3000 metros Campeonato Distrital de Benjamins Leiria, 13 e 14. Maio. 2007 Tiago Leitão Miguel Silva  1000 marcha Altura  Mª Isabel Santos Beatriz Dinis Ana Rita Tereso Catarina Rodrigues Beatriz Dinis Khristyna Kletsko 4x60    60 Peso Campeonato Distrital de Infantis Marinha Grande, 5 e 6. Maio. 2007 Artur Koshuck Artur Koshuck Artur Koshuck Dylan Pedro  60 barreiras 150 60 Altura Sarah Dias Ana Alves Ana Bonifácio Daniela Ribeiro Cristina Lopes Sarah Dias Ana Alves Anais Baptista Bruna Silva Daniela Ribeiro Sarah Dias 
60 barreiras 600 Dardo 150 2000 marcha 60 Comprimento 4x60  Campeonato Distrital de Iniciados Marinha Grande, 18 e 19. Maio. 2007 Vítor Mendes Vítor Mendes Bernardo Lopes Bernardo Lopes José Neves Artur Koshuck Telmo Filipe Vítor Mendes Paulo Oliveira 

100 barr. Vara Peso Dardo 1500 obst. 4x80  Bárbara Ribeiro     Comprimento 
Campeonato Distrital de Juvenis Leiria, 6 e 7. Junho. 2007 Cristiano Carreira Ruben Costa Tiago Pereira Luís Batista Luís Batista Olivier Pedroso Ruben Silva Paulo Oliveira Rafael Soares Filipe Neto Cristiano Carreira 

300 3000 Peso Disco Martelo 2000 obst. Altura 4x300    
Liliana Jorge Irina Rodrigues Carla Santos Liliana Jorge Irina Rodrigues Irina Rodrigues  Triplo Disco 300 Altura Martelo Peso Campeonato Distrital de Juniores Leiria, 16 e 17. Junho. 2007  Gonçalo Ribeiro Bruno Gualberto João Alexandre Steve Patrício Diogo Correia Olivier Pedroso Ruben Monteiro Bruno Gualberto Viyacheslav Adamskiy Luís Batista 

110 barr. 100 Comprimento Peso Dardo 3000 Vara 200 Martelo Disco 
Carla Santos Cátia Gonçalves Mafuta Maketa Irina Rodrigues Joana Sousa Irina Rodrigues Cátia Gonçalves Ana Vanessa Leitão  

100 400 Martelo Disco 200 Comprimento 400 barr. 800   Campeonato Distrital Absoluto Leiria, 16 e 17. Junho. 2007 Jorge Marcos Edson Dongoxe Ruben Brás Renato Moura João Alexandre 110 barr. 400 1500 100 Comprimento Cátia Ferreira Cátia Gonçalves Vânia Silva Irina Rodrigues Cátia Ferreira 100 400 Martelo Disco 200 
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Dine Sousa Dine Sousa Alexandre Sousa Jaime Dias Bruno Gualberto Steve Patrício Peso Dardo 400 barr. 800 200 Disco Cátia Ferreira Cátia Gonçalves Ana Vanessa Leitão Cláudia Gameiro  Comprimento 400 barr. 800 Altura        Além dos Campeonatos Distritais, também nas provas da “Campanha Viva o Atletismo” os nossos atletas somaram vitórias atrás de vitórias, apurando-se muitas das vezes para as finais nacionais das competições. Nomes como Bernardo Lopes, Ruben Silva, Stephanie Pereira, Vítor Mendes e João Alexandre começam a construir uma carreira que se antevê recheada de sucessos.   Selecções Distritais  Em várias competições, sobretudo dos escalões mais jovens, a ADAL faz-se representar como selecção distrital, em provas de âmbito nacional, em competições de zona no âmbito do Agrupamento das Beiras e em torneios inter-associações que esta temporada se realizaram nos escalões de juvenis e de seniores.  Sendo a JV um clube com um trabalho de referência em todos os escalões etários, vários dos nossos atletas foram convocados para vestir a camisola de Leiria, contribuindo muitas vezes decisivamente para o ano de ouro que a ADAL teve nas provas de âmbito nacional. Este ano destaca-se que 30 dos nossos atletas representaram por 47 vezes as selecções distritais.  A este nível os mais solicitados foram Bernardo Lopes, Miguel Marques, João Alexandre, Irina Rodrigues e Sarah Dias. Tabela 1Tabela 1Tabela 1Tabela 15555    ––––    Atletas da J.V. convocados pAtletas da J.V. convocados pAtletas da J.V. convocados pAtletas da J.V. convocados para representar as Selecções Distritaisara representar as Selecções Distritaisara representar as Selecções Distritaisara representar as Selecções Distritais     CompetiçãoCompetiçãoCompetiçãoCompetição    Atletas da J.V. convocadosAtletas da J.V. convocadosAtletas da J.V. convocadosAtletas da J.V. convocados    Masculinos Femininos Salto em Altura em Sala das Beiras  João Alexandre Miguel Marques  Triatlo Técnico das Beiras  Miguel Marques Ruben Silva Sarah Dias Irina Rodrigues Triatlo Técnico Jovem  Miguel Marques Vítor Mendes Sarah Dias Irina Rodrigues Km Jovem das Beiras   Ana Alves Olímpico Jovem das Beiras  Miguel Marques Igor Rodrigues Artur Koshuck Vítor Mendes Bernardo Lopes Sarah Dias Daniela Ribeiro 
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Dylan Pedro Quadrangular de Juvenis  Vítor Mendes Bernardo Lopes Ruben Silva  Inter-Asociações Absoluto  Jaime Dias Ruben Brás Dine Sousa Steve Patrício Jorge Marcos César Pedreira Edson Dongoxe Gonçalo Ribeiro Miguel Ganhão Bruno Gualberto 
Anna Olsson Juliana Coutinho Maria Frazão Joana Moreira Cátia Ferreira Tânia Vieira Cátia Gonçalves Natércia Luís Torneio Atleta Completo  Artur Koschuk Vítor Mendes Sarah Dias Olímpico Jovem Nacional  Vítor Mendes Bernardo Lopes João Alexandre Irina Rodrigues       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, nacionais, continentais ou mundiais. No que respeita a recordes distritais os nossos atletas bateram-nos nada mais, nada menos de 90 vezes, sendo que o fizeram em algumas disciplinas mais que uma vez. Feito o balanço final ficaram registados nos recordes de Leiria quarenta e seis novos registos em termos individuais e seis em provas de estafeta “escritos” pelos atletas da JV.  TTTTabela 16abela 16abela 16abela 16    ––––    Atletas da JV que bateram Recordes Distritais na época de 2006/2007Atletas da JV que bateram Recordes Distritais na época de 2006/2007Atletas da JV que bateram Recordes Distritais na época de 2006/2007Atletas da JV que bateram Recordes Distritais na época de 2006/2007    EscalãoEscalãoEscalãoEscalão    Novo RecordistaNovo RecordistaNovo RecordistaNovo Recordista    Infantis Artur Koshuck Artur Koshuck João Moniz Miguel Marques João Moniz João Moniz Miguel Marques Artur Koshuck Nelson Pereira 

60 150 Pentatlo Comprimento – pc Disco 4x60  
Ana Alves Ana Alves Sarah Dias Sarah Dias Anais Baptista 600 – pc 600 Pentatlo 60 – pc Dardo 

Iniciados Vítor Mendes Vítor Mendes Vítor Mendes Vítor Mendes Vítor Mendes José Miguel Neves 
Triatlo - pc Pentatlo 80 Dardo 60 1500 obstaculos 

  
Juvenis Luís Batista Rafael Soares João Alexandre Cristiano Carreira 4x300 Irina Rodrigues Irina Rodrigues Irina Rodrigues Irina Rodrigues Triatlo – pc Disco Altura Peso Juniores Bruno Gualberto Bruno Gualberto 110 barr.- (1,00) 110 barr. (1,00) Débora Encarnação Anna Olsson 60 barr. – pc 100 
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Bruno GualbertoBruno GualbertoBruno GualbertoSteve PatrícioSteve PatrícioSteve PatrícioRuben MonteiroLuís MarquesRuben MonteiroGonçalo RibeiroRuben MonteiroBruno GualbertoSeniores César PedreiraBruno GualbertoCristiano CarreiraEdson DongoxeBruno GualbertoCésar Pedreira 

2.1.9 2.1.9 2.1.9 2.1.9 ––––    Colaboração com o Colaboração com o Colaboração com o Colaboração com o     Um clube como a JV tem de apostar também na notoriedade local e nacional, sendo importantes as parcerias com instituições de prestígio, com as quais um relacionamento estreito só poderá trazer vantagens a ambas as partes.Assim, a partir da anterior temporada a JV iniciou um protocolo com o Instituto Politécnico de Leiria, em que aVidigalense se comprometeu a coordenar 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 desportivos e enquadramento competitivo dos alunos do IPL nas diversas provas em que estes Em contrapartida o IPL comprometeu-se a cooperar com a JV, na sua eventos e em intercâmbios desportivos.  Este protocolo veio a revelar-se bastante produtivo para ambas as partes, pelo que esperamos se venha a renovar na próxima época desportiva. 

Relatório da Época Desportiva de 2006-2007 Plano de Actividades para 2007-2008 Bruno Gualberto Bruno Gualberto Bruno Gualberto Steve Patrício Steve Patrício Steve Patrício Ruben Monteiro Luís Marques Ruben Monteiro Gonçalo Ribeiro Ruben Monteiro Bruno Gualberto 
60 barr. (1,00) pc 60 barr. (1,06)  200 Peso 6 – pc Peso 6 Peso 7 Vara Disco 4x100 

Anna Olsson Débora Encarnação Irina Rodrigues Irina Rodrigues Cátia Gonçalves Carla Santos Débora Encarnação Irina Rodrigues 
200 100 barr. Disco Altura 4x100 

César Pedreira Bruno Gualberto Cristiano Carreira Edson Dongoxe Bruno Gualberto César Pedreira 
300 200 4x400 Débora Encarnação Cátia Ferreira Marina Agostinho Anna Olsson Anna Olsson Débora Encarnação Lilian Silva Irina Rodrigues Débora Encarnação Anna Olsson Cátia Ferreira Maria Frazão Cátia Gonçalves Maria Frazão Juliana Coutinho Lilian Silva 

60 barr. – pcComprimento10000 100 200 100 barr. 400 Disco 4x100    4x400               Colaboração com o Colaboração com o Colaboração com o Colaboração com o Instituto Politécnico de LeiriaInstituto Politécnico de LeiriaInstituto Politécnico de LeiriaInstituto Politécnico de Leiria    Um clube como a JV tem de apostar também na notoriedade local e nacional, sendo importantes as parcerias com instituições de prestígio, com as quais um relacionamento estreito só poderá trazer vantagens a ambas as partes. Assim, a partir da anterior temporada a JV iniciou um protocolo com o Instituto Politécnico de Leiria, em que aVidigalense se comprometeu a coordenar tecnicamente a secção de Atletismo do Sector de Actividades Desportivas e s de Acção Social do IPL, nomeadamente na cedência dos serviços dos seus técnicos desportivos e enquadramento competitivo dos alunos do IPL nas diversas provas em que estes o representem.se a cooperar com a JV, na sua actividade desportiva regular, na organização de se bastante produtivo para ambas as partes, pelo que esperamos se venha a renovar na 33 

pc Comprimento 

Assim, a partir da anterior temporada a JV iniciou um protocolo com o Instituto Politécnico de Leiria, em que a Juventude Vidigalense se comprometeu a coordenar tecnicamente a secção de Atletismo do Sector de Actividades Desportivas e s de Acção Social do IPL, nomeadamente na cedência dos serviços dos seus técnicos desportivos e representem. actividade desportiva regular, na organização de se bastante produtivo para ambas as partes, pelo que esperamos se venha a renovar na 
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2222.2.2.2.2----    Organização de Organização de Organização de Organização de EventoEventoEventoEventossss        
     Após uma fase inicial da nossa existência, em que praticamente participávamos quase exclusivamente em eventos organizados pela Federação Portuguesa de Atletismo, Associações Distritais e outros clubes e em que nos “limitávamos” a organizar o Torneio de Lançamentos, passámos nos últimos anos a assumir um papel mais interventivo na organização de competições, e de acções de formação, assumindo assim uma função que por vezes extravasa as nossas obrigações. Para este facto contribuíram sobretudo a dinâmica directiva, os apoios que fomos reunindo e também o facto de conseguirmos reunir um conjunto de amigos, sempre disponíveis para ajudar e que nos permitem levar a efeito eventos de grande dimensão, em que por vezes as nossas organizações envolvem várias dezenas de voluntários. Esta temporada voltámos a destacar-nos também pelo nosso cunho organizativo, que já começa a ser reconhecido a nível nacional e internacional.  2.2.12.2.12.2.12.2.1----    I ConvíviI ConvíviI ConvíviI Convívio Jovemo Jovemo Jovemo Jovem    No dia 11 de Novembro, a Juventude Vidigalense, organizou uma grande festa do atletismo, que encheu de vida e alegria o Estádio Municipal de Leiria.  Continuando com as suas iniciativas que primam pelo dinamismo, inovação e alguma irreverência, numa modalidade que tem sido muito conservadora no que respeita ao quadro competitivo, a Juventude Vidigalense testou e implementou um modelo organizativo informal, que se tornou menos extenso, agradável a quem participou e assistiu e mais “leve” do ponto de vista organizativo e do ajuizamento. A adesão de atletas e público foi excelente, tendo participando 98 crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, que foram 

� O I Meeting Cidade de Leiria constituiu um sucesso assinalável, sendo uma experiência a repetir: 
� XIII Torneio de Lançamentos continuou a marcar a diferença pela excelência da sua organização e resultados desportivos alcançados; 
� As II Jornadas Técnicas voltaram a ser um momento de importância vital na formação de agentes desportivos vindos de todo o país.  
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acompanhados por muitos familiares e amigos. Os futuros craques experimentaram as várias especialidades do atletismo competindo saudavelmente entre si em corridas de velocidade, saltos, lançamentos e corridas de resistência.  Além de atletas de sete clubes do distrito e de uma comitiva do Futebol Clube do Porto, marcaram também presença crianças que nunca tiveram contacto com a modalidade, fruto da divulgação que se a JV fez nas escolas do concelho.   A JV esteve mais uma vez de parabéns, sendo neste caso de destacar o papel preponderante do professor Rui Militão na organização e condução do evento.         2.2.22.2.22.2.22.2.2----    Campeonato Distrital de Lançamentos de InvernoCampeonato Distrital de Lançamentos de InvernoCampeonato Distrital de Lançamentos de InvernoCampeonato Distrital de Lançamentos de Inverno    No dia 3 de Fevereiro de 2007 a Juventude Vidigalense e a ADAL organizaram em conjunto o Campeonato Distrital de Lançamentos de Inverno.  Numa altura em que os melhores lançadores nacionais procuravam mostrar estar em forma, para justificarem a convocatória para a Taça da Europa de Lançamentos, que se disputou em Yalta (Ucrânia) no mês de Março, estes campeonatos foram muito mais que uns distritais, pois participaram como extras muitos dos melhores lançadores nacionais. Embora estivessem em competição os melhores do país, o maior destaque da competição foi para uma atleta da casa, Vânia Silva, que não perdeu tempo e superou a marca estabelecida pela Federação Portuguesa de Atletismo para estar presente no Campeonato do Mundo de Pista que se realizou em Osaka (Japão) entre 25 de Agosto e 2 de Setembro, ao lançar 67,14 metros. As proezas dos Vidigalenses não se ficaram por aqui. Assinalamos o recorde distrital de lançamento do disco do escalão de juvenis, por Irina Rodrigues ao lançar o engenho de 1 Kg a 43,02 metros.     2.2.32.2.32.2.32.2.3    ----    II Jornadas TécnicasII Jornadas TécnicasII Jornadas TécnicasII Jornadas Técnicas    As II Jornadas Técnicas da Juventude Vidigalense decorreram no passado dia 5 de Maio na Escola Superior de Educação de Leiria superaram todas as expectativas ao ultrapassar os 80 participantes envolvidos e conseguindo um magnífico nível qualitativo das conferências e workshops. Contámos com a presença de participantes de muitas partes do país, desde Alverca, Vila Real, Coimbra, Tomar, Abrantes entre outros que classificaram as II Jornadas como um excelente momento de formação, com prelectores de grande qualidade. 
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Os workshops revelaram-se uma excelente estratégia de formação, atingindo uma média de 20 participantes (limite máximo) em cada um, permitindo-lhes uma abordagem muito prática e próxima entre dinamizador e formandos. Os temas abordados durante as conferências de grande interesse actual também levantaram algumas questões que foram debatidas de uma forma saudável e construtiva entre prelectores e formandos. A organização deste evento, que curiosamente foi composta essencialmente por atletas e ex-atletas do clube, faz um balanço positivo que só foi possível graças aos convidados que gentilmente em prol do desporto quiseram contribuir com as suas experiências e formação para uma melhor qualidade de vida desportiva. A organização gostaria de alargar os agradecimentos a algumas instituições que sem as quais não seria possível levar avante este projecto tão arrojado, são elas o Instituto Politécnico de Leiria, o Instituto do Desporto de Portugal, a Associação de Atletismo de Leiria e Pastelarias Pires e a todos os que de alguma forma contribuíram para este sucesso.     2.2.42.2.42.2.42.2.4----    I Meeting Cidade de LeiriaI Meeting Cidade de LeiriaI Meeting Cidade de LeiriaI Meeting Cidade de Leiria    Depois de uma grande experiência acumulada, em termos de organização de eventos, a Juventude Vidigalense lançou-se esta temporada num novo desafio, a organização do Meeting Cidade de Leiria no dia 1 de Junho de 2007. Aproveitando a excelente pista do Estádio Municipal e uma altura importantíssima da temporada, em que se definiu a selecção Portuguesa para a Taça da Europa a disputar em Itália nos dias 23 e 24 de Junho, levámos a efeito um conjunto de corridas, saltos e lançamentos que trouxeram a Leiria alguns dos melhores atletas nacionais para a disputa de um Meeting que constituiu um êxito assinalável. Uma noite agradável, uma organização cuidada e um público entusiasmado levaram os melhores atletas nacionais a conseguirem um conjunto de resultados desportivos de excelente nível.  A maior estrela da noite foi o atleta do S. L. Benfica, Rafael Gonçalves, que conseguiu bater o recorde de salto em altura, transpondo a fasquia colocada a 2,23 metros. Na mesma prova uma palavra para a excelente prestação de Roman Guliy, do Sporting C. P. que obteve o segundo lugar com a excelente marca de 2,18.  
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O lançamento do peso foi outra das disciplinas em que existiu maior emoção, com a vitória a sorrir a Marco Fortes, do Sporting C. P., que ao lançar 19,18 metros obteve o seu recorde pessoal e alcançou a segunda melhor marca nacional de sempre. No lançamento do martelo, a Recordista de Portugal, Vânia Silva, bateu por larga margem a concorrência ao lançar o engenho a 63,97 metros, destacando-se ainda a sua colega Cátia Ferreira, que integrou o quarteto da selecção nacional sénior da estafeta de 4x100 metros e alcançou a melhor marca nacional do ano, ao correr a distância em 46,4. Estiveram ainda em destaque outros atletas internacionais como Yazaldes Nascimento da JOMA, Paulo Ferreira e João Ferreira do S. L. Benfica, António Travassos e Gaspar Araújo, do Sporting Clube de Portugal, Teresa Machado do Clube Operário Desportivo dos Açores, Carla Tavares da JOMA, Sónia Marques, do Futebol Clube do Porto, Artimiza Sá do Raposenses e Joana Costa da Casa do Povo de Mangualde, atletas que venceram as disciplinas em que estiveram envolvidos. De destacar que este Meeting integrou também o Campeonato de Portugal de 10000 metros para o sector feminino, em que Dulce Félix, do Vizela, se sagrou vencedora, logo seguida da atleta da casa Marina Agostinho, que além de se sagrar vice-campeã Nacional alcançou um novo recorde distrital da distância. Por fim, e numa tentativa de inovar, abrindo a pista a todos os que nunca tiveram oportunidade de pisar o “Tartan”, levámos a efeito uma prova de 2000 metros, que será disputada sem fins competitivos e que encerrou o evento num clima de festa, colocando a correr e a caminhar cerca de uma centena de pessoas.   2222.2.5.2.5.2.5.2.5----    XII Torneio de Lançamentos da Juventude VidigalenseXII Torneio de Lançamentos da Juventude VidigalenseXII Torneio de Lançamentos da Juventude VidigalenseXII Torneio de Lançamentos da Juventude Vidigalense        No fim-de-semana de 21 e 22 Julho de 2007, o Centro Nacional de Lançamentos foi mais uma vez o palco da XIII edição do Torneio de Lançamentos, competição estiveram presentes os melhores atletas nacionais e alguns dos melhores espanhóis da actualidade. Durante a tarde de Sábado e durante o Domingo, assistiu-se a uma competição de lançamentos do mais alto nível praticada, pois além das condições oferecidas pelo Centro e da exemplar organização, participaram excelentes atletas, num fim de 
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semana em que o bom tempo fez questão de dar uma ajuda aos lançadores que procuraram obter na cidade do Liz as suas melhores prestações desportivas. De entre a constelação de estrelas que marcou presença em Leiria o maior destaque tem de ir para a atleta do Sporting Clube de Portugal, Sílvia Cruz, que bateu o recorde de Portugal do lançamento do dardo, com um arremesso de 59.24 metros, marca que ultrapassou os mínimos de participação para os Campeonatos do Mundo de Osaka, no Japão.  Para além do resultado obtido por Sílvia Cruz houve outros destaques. Marisela Silva, do Grupo Desportivo do Estreito (Madeira) na mesma prova lançou o dardo a 51,43 metros. Ainda nas provas femininas, a atleta espanhola do Barcelona F. C. Úrsula Ruiz sagrou-se vencedora do Lançamento do Peso com um arremesso de 15,93 metros, ao passo que no lançamento do Disco a campeoníssima, venceu com 54,61 metros, enquanto Catarina Vidal, do Sporting Clube de Portugal, conseguiu um excelente recorde pessoal de 52,07.  A atleta da casa Vânia Silva venceu o martelo com 63,63 metros, deixando na segunda posição a espanhola Dolores Pedrares que alcançou o resultado de 60,35. No sector masculino, Marco Fortes, do Sporting Clube de Portugal, venceu o lançamento do peso com 18,06, enquanto no dardo e no disco os triunfos foram espanhóis. Gustavo Dacal, do Puma Chapin Jerez, venceu o lançamento do dardo ao conseguir um novo recorde do torneio com 70,21 metros no, enquanto Carlos Tribuna, do Girassol foi o melhor Português ficando bastante longe, ao ter lançado 57,03. No lançamento do disco foi Pedro Cuesta, do mesmo clube, sagrou-se vencer com um arremesso de 60,11 metros (novo recorde do torneio), sendo Jorge Grave o segundo classificado com 57,98 metros. Por fim, destaque para mais um recorde do torneio, da autoria de Dário Manso, do Sporting Clube de Portugal, que enviou o engenho a 70,48. Além das provas destinadas aos seniores, disputaram-se ainda provas para os escalões mais jovens onde também estiveram os melhores atletas do país e uma prova aberta de 
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lançamento do peso, na qual todos puderam participar. No final das competições a organização proporcionou um jantar convívio a todos os participantes, técnicos, juízes e elementos do staff organizativo, em que a boa disposição foi nota dominante.         2.32.32.32.3    ––––    Secção de Secção de Secção de Secção de SaúdeSaúdeSaúdeSaúde,,,,    Desporto e LazerDesporto e LazerDesporto e LazerDesporto e Lazer    Criar, inovar, agir, procurar chegar mais longe. Tais directrizes exigem uma constante monitorização do nosso percurso para assim acompanharmos as mudanças a que assistimos em nosso redor. Ao longo das últimas temporadas fomos constatando que alguns pais dos nossos atletas se interessam pelas actividades dos filhos, assistem aos treinos e competições, participam nas provas abertas, nos torneios informais e muitos deles até se disponibilizam para colaborar com o clube em questões directivas e nos eventos levados a efeito. A partir do momento em que nos apercebemos dessa realidade, passou a ser uma das prioridades do clube a integração desses pais nas nossas actividades. Assim, numa tentativa de ocupar de uma forma mais saudável o tempo de espera pelos treinos dos filhos, a Juventude Vidigalense criou uma secção de “Desporto, Saúde e LazerDesporto, Saúde e LazerDesporto, Saúde e LazerDesporto, Saúde e Lazer”. Neste âmbito os pais dos nossos atletas e outros adultos que o pretendam, têm a possibilidade de realizar um conjunto de actividades como caminhadas, exercícios de flexibilidade, de reforço muscular e de controlo dos parâmetros fisiológicos. Além da actividade física, ministrada pela professora Carina Rodrigues, este projecto integra uma valência de aconselhamento nutricional a cargo da Dr.ª Cátia Ferreira.            2.42.42.42.4    ––––    Actividades de Enriquecimento Curricular Actividades de Enriquecimento Curricular Actividades de Enriquecimento Curricular Actividades de Enriquecimento Curricular ––––    1º ciclo1º ciclo1º ciclo1º ciclo    No ano lectivo escolar de 2006-2007, a JV estabeleceu com a Câmara Municipal de Leiria um protocolo em que nos cabia a responsabilidade de assumir um de Actividades de Enriquecimento Curricular no âmbito da Educação Física, a por em prática no Agrupamento de Escolas da Caranguejeira. 
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O Desafio parecia ser grande mas não pudemos deixar de agarrar a oportunidade, já que tal nos permitiria melhorar a nossa implantação e notoriedade local, promover mais o atletismo nas escolas do primeiro ciclo e também ter algumas contrapartidas económicas, tão importantes nos tempos que correm. Não foi fácil por a “máquina a funcionar”, foi necessário contactar sete professores que assumissem dezoito turmas que funcionavam em oito localidades diferentes, nomeadamente: 
• Caranguejeira; 
• Apariços; 
• Quintas do Sirol; 
• Souto de Cima; 
• Palmeiria; 
• Souto de Baixo; 
• Caxieira; 
• Caldelas. Depois de terminadas as actividades desenvolvidas, veio a revelar-se proveitoso este protocolo para todas as partes envolvidas, já que, quer o agrupamento quer a Câmara Municipal de Leiria ficaram satisfeitos com o nosso trabalho e da parte da JV também foram retirados dividendos que nos fazem ter vontade de continuar a por em prática este projecto.         2.52.52.52.5----    Actividade DirectivaActividade DirectivaActividade DirectivaActividade Directiva    

    
    Durante esta temporada continuámos a tentar modernizar-nos e a ganhar notoriedade na comunidade em que estamos envolvidos. Esta estratégia só é possível por haver um grupo de pessoas com uma enorme dedicação à causa, uma grande parte delas pertencentes à direcção do clube. Foram vários os desafios que se nos colocaram. Além de uma actividade desportiva bastante desgastante, conseguimos ainda encontrar energias para tentar melhorar a JV ao nível dos equipamentos de apoio, imagem e organização, das quais destacaremos neste capítulo do relatório os pontos que consideramos mais relevantes.   

� Voltámos a editar uma revista e a organizar um almoço de convívio, alusivos ao XIV Aniversário de existência do clube. 
� Fomos convidados por entidades e instituições para transmitir o nosso modelo organizativo. 
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 2.5.1 2.5.1 2.5.1 2.5.1 ––––    Tomada de PosseTomada de PosseTomada de PosseTomada de Posse        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. Perante o olhar atento de atletas, sócios, amigos e muitos convidados, vincularam-se ao nosso projecto Tatiana Fernandes (Vice-Presidente), Mário Avelino (Secretário), Alzira Ferreira (Tesoureiro), Gabriel Marques, Paula Lopes, Armando Lopes (Vogais), Joaquim Gameiro (Presidente do Conselho Fiscal), Ricardo Crespo, Bruno Jorge (Vogais do Conselho Fiscal), Daniel Pereira (Presidente da Assembleia Geral), Paulo Sarraipa (Vice-Presidente da Assembleia Geral), José Gameiro (Secretário da Assembleia Geral), Paulo Reis (Presidente do Conselho Técnico), Paulo Varela e Rui Militão (Vogais do Conselho Técnico). Aliar um cariz social às suas actividades desportivas é um dos objectivos desta nova direcção, que aproveitou este dia para apresentar à comunidade aquele que é o seu Conselho Consultivo. Assumindo-se enquanto um núcleo orientador das acções no âmbito social, os vidigalenses contam com os seguintes elementos neste órgão: 
• Alzira Monteiro 
• Aníbal Carvalho 
• Carlos Mota  
• Cláudia Gameiro 
• David Gonçalves 
• Fernando Antunes 
• Isabel Damasceno de Campos 
• Joaquim Paulo Conceição  
• Joaquim Pequicho 
• José da Silva Pereira 
• José Miguel Medeiros 
• José Ribeiro Vieira 
• Laura Esperança 
• Luciano de Almeida 
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• Mª do Céu Mendes 
• Mário Matias 
• Marta Vitorino 
• Miguel Sousinha  
• Rui Matos 
• Vítor Cordeiro Gonçalves Esperamos que a nossa equipa possa ajudar a JV a afirmar-se cada vez mais a todos os níveis.  2.2.2.2.5555....2222----    Elaboração da Revista Comemorativa do XIVElaboração da Revista Comemorativa do XIVElaboração da Revista Comemorativa do XIVElaboração da Revista Comemorativa do XIV    ano de actividadeano de actividadeano de actividadeano de actividade     Mais uma vez conseguimos concretizar uma revista, desta feita a do XIV ano de actividade. A revista deste ano foi a sétima que editámos consecutivamente e tentou simultaneamente promover a nossa actividade e angariar alguns fundos que se revelam fundamentais para fazer face às enormes despesas que uma actividade desportiva da nossa dimensão acarreta.  A revista foi apresentada no Almoço comemorativo do nosso XIV aniversário e foi distribuída em todas as actividades que organizámos.  2.2.2.2.5555....3 3 3 3 ––––    Organização do Almoço ComemorativoOrganização do Almoço ComemorativoOrganização do Almoço ComemorativoOrganização do Almoço Comemorativo    do XIVdo XIVdo XIVdo XIV    AniversárioAniversárioAniversárioAniversário    No dia 29 de Outubro, a Juventude Vidigalense comemorou o seu XIV Aniversário num almoço-convívio que reuniu cerca de 300 pessoas no restaurante “Saloon - Quinta do Paul”, na Ortigosa.  De entre os simpatizantes, atletas, ex-atletas, patrocinadores e dirigentes marcaram presença a Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dra Isabel Damasceno, o Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Prof. Fernando Mota, o Presidente da Junta de Freguesia dos Pousos, Sr. Fernando Antunes e o Presidente da Associação de Atletismo de Leiria, Sr. Aníbal Carvalho, manifestando todos eles o reconhecimento e orgulho que nutrem pelo clube.  
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Este foi ainda um dia de homenagens e reconhecimentos, tendo sido atribuídos os galardões de “Atleta do Ano” e de “Mérito Desportivo” aos atletas que mais se evidenciaram em cada escalão na época desportiva de 2005/06. Por fim foram apresentados os novos reforços para as equipas masculinas e femininas que vieram fortalecer o colectivo leiriense.  2.5.4 2.5.4 2.5.4 2.5.4 ––––    Encontro de Antigos AtletasEncontro de Antigos AtletasEncontro de Antigos AtletasEncontro de Antigos Atletas        Procurando manter a proximidade entre o clube e alguns atletas que entretanto vão deixando as pistas, mas continuam a estar bastante próximos do clube e que o ajudam sistematicamente, a JV organizou este ano um convívio que teve lugar na Zambujeira do mar no mês de Dezembro. Tratou-se de uma iniciativa de sucesso, que envolveu cerca de uma dezena de elementos e que tentaremos repetir na próxima temporada desportiva.             2.5.2.5.2.5.2.5.5555    ––––    Presença em palestras e conferênciasPresença em palestras e conferênciasPresença em palestras e conferênciasPresença em palestras e conferências    A Juventude Vidigalense é hoje em dia um dos clubes mais badalados no atletismo Português, não só pelos resultados desportivos, mas também pela sua organização e dinamismo. Assim sendo começa a ser normal que entidades e instituições nos convidem para apresentar publicamente em congressos ou acções de formação a nossa experiência, que é considerada por todo o país como uma experiência de sucesso.       Congresso da Revista Atletismo No âmbito do XXV aniversário da Revista Atletismo, esta publicação organizou um congresso denominado “Atletismo Português no século XXI”, no qual juntou algumas das figuras mais representativas da modalidade e do desporto português, tais como Moniz Pereira, Carlos Barroca, Susana Feitor, João Abrantes e António Nobre. Na sequência do destaque que o clube tem tido no panorama do atletismo nacional, a Revista Atletismo convidou o nosso coordenador técnico e fundador, professor Paulo Reis a apresentar a Juventude Vidigalense do ponto de vista organizativo e no que respeita às fontes de financiamento.  
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Numa plateia onde estavam presentes algumas das pessoas mais experientes e influentes do desporto Português, foram muitos os parabéns endereçados à equipa que tem a seu cargo a condução dos destinos do nosso clube, que é cada vez mais considerado um clube modelo, não só relativamente ao atletismo, mas também no que respeita ao desporto em geral.     I Encontro do Associativismo do Concelho da Batalha  “(Re)pensar o Associativismo no Século XXI” foi o tema do debate a levado a efeito pela Câmara Municipal da Batalha, em colaboração com o Museu da Comunidade Concelhia, durante o I Encontro do Associativismo do Concelho da Batalha.. Do programa do I Encontro do Associativismo do Concelho da Batalha constaram diversos painéis de debate, entre os quais  “Juventude Vidigalense – Estudo de Caso de uma Associação Desportiva de Sucesso”, defendido por Paulo Reis, Coordenador Técnico da Associação «Juventude Vidigalense»; Tratou-se de mais uma oportunidade para dar a conhecer o clube a um painel de pessoas bastante interessadas e que se mostraram interessadas e entusiasmadas com o nosso projecto.     2.4 2.4 2.4 2.4 ----    Condecorações / DistinçõesCondecorações / DistinçõesCondecorações / DistinçõesCondecorações / Distinções    
  Fruto do empenho e dos resultados de excelência dos nossos atletas, algumas organizações e instituições condecoram-nos ou distinguem-nos com os mais variados troféus. É destas homenagens que falaremos neste ponto do relatório.  2.4.12.4.12.4.12.4.1----    Troféu “Personalidade do Ano” Troféu “Personalidade do Ano” Troféu “Personalidade do Ano” Troféu “Personalidade do Ano” ----        Confederação do Desporto de PortugalConfederação do Desporto de PortugalConfederação do Desporto de PortugalConfederação do Desporto de Portugal     Decorreu no dia 16 de Novembro no Casino Estoril, a Gala da Confederação do Desporto de Portugal. A Gala deste ano foi subordinada ao tema "Flair Play, a  Ética e o Espírito Desportivo" e, como tal, as distinções evidenciaram exemplos de desportivismo e de serviço à causa comum do Desporto.  Nesta grande festa do desporto foram distinguidos todos os atletas que na temporada 2005-2006 se sagraram Campeões Europeus ou Mundiais, foram entregues os prémios de “Atleta do Ano” a Vanessa Fernandes no sector feminino e Francis Obikwelu no sector masculino, o prémio “Treinador do Ano” a Sérgio Santos, da Federação Portuguesa de Triatlo e o prémio 

� A Confederação do Desporto de Portugal atribuiu-nos o galardão “Personalidade do Ano”, uma distinção a nível nacional que nos condecora pela dinâmica, resultados e trabalho desenvolvido; 
� Irina Rodrigues foi eleita “Atleta do Mês” pela Revista Atletismo, revista nacional de maior prestígio da modalidade. 
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“Revelação do Ano” ao triatleta João Silva, que curiosamente representa a Juventude Vidigalense na modalidade de atletismo. A CDP atribuiu ainda o prémio "Alto Prestígio CDP" ao futebolista do S. L. Benfica, Rui Costa.Além destes galardões a CDP entregou o prémio “Personalidade do Ano”, de reconhecer o mérito e o excepcional desempenho daqueles que no decorrer do ano, mais se destacaram em cada modalidade desportiva. Foram homenageados atletas, treinadores, árbitros, dirigentes, clubes ou outras personalidades com “forte contribuição na promoção e desenvolvimento da modalidade e com exemplo extremamente positivo na defesa dos princípios e valores do espírito desportivo e do fair play”. A cada Federação coube a função de inomeou a Juventude Vidigalense para receber este troféu facto que muito nos honrou. A JV sente que todos os esforços por produzir resultados, formar pessoas, envolver a comunidade com o Desporto e prestigiar a cidade de Leiria não podiam ter sido reconhecidos de melhor forma, com uma tão ilustre distinção.De salientar ainda que, entre os campeões mundiais e europeus homenageados, tivemos também ua JV, Sérgio Silva, por se ter sagrado campeão mundial e europeu de Duatlo.  2.4.22.4.22.4.22.4.2----    Atleta do Mês Atleta do Mês Atleta do Mês Atleta do Mês ––––    Irina RodriguesIrina RodriguesIrina RodriguesIrina RodriguesA Revista Atletismo tem um júri que elege mensalmente o atleta Português que mais se evidencia, atribuindoMês”. São elegíveis para este galardão atletas de todos os escalões etários e de todo o país, o que torna muito difícil conseguir-se ser o mais votado ou a mais votada. Nesta temporada a nossa jovem Irina Rodrigues foi várias vezes votmas no mês de Agosto conseguiu ser a eleita. Com este galardão Irina colocou a cereja no topo do bolo, terminando com chave de ouro uma época fantástica.       

Relatório da Época Desportiva de 2006-2007 Plano de Actividades para 2007-2008 o Silva, que curiosamente representa a Juventude Vidigalense na modalidade de atletismo. A CDP atribuiu ainda o prémio "Alto Prestígio CDP" ao futebolista do S. L. Benfica, Rui Costa.Além destes galardões a CDP entregou o prémio “Personalidade do Ano”, distinção que surgiu com o intuito de homenagear e reconhecer o mérito e o excepcional desempenho daqueles que no decorrer do ano, mais se destacaram em cada modalidade tletas, treinadores, árbitros, dirigentes, clubes ou outras personalidades com “forte contribuição na promoção e desenvolvimento da modalidade e com exemplo extremamente positivo na defesa dos princípios e valores do espírito ção de indicar o seu “premiado” (um por cada), e a Federação Portuguesa de Atletismo, nomeou a Juventude Vidigalense para receber este troféu facto que muito nos honrou. A JV sente que todos os esforços por rmar pessoas, envolver a comunidade com o Desporto e prestigiar a cidade de Leiria não podiam ter sido reconhecidos de melhor forma, com uma tão ilustre distinção. De salientar ainda que, entre os campeões mundiais e europeus homenageados, tivemos também ua JV, Sérgio Silva, por se ter sagrado campeão mundial e europeu de Duatlo. Irina RodriguesIrina RodriguesIrina RodriguesIrina Rodrigues     A Revista Atletismo tem um júri que elege mensalmente o atleta Português que mais se evidencia, atribuindo-lhe o prémio “Revelação do Mês”. São elegíveis para este galardão atletas de todos os escalões etários e de todo o país, o que torna muito difícil se ser o mais votado ou a mais votada. Nesta temporada a nossa jovem Irina Rodrigues foi várias vezes votmas no mês de Agosto conseguiu ser a eleita. Com este galardão Irina colocou a cereja no topo do bolo, terminando com 
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o Silva, que curiosamente representa a Juventude Vidigalense na modalidade de atletismo. A CDP atribuiu ainda o prémio "Alto Prestígio CDP" ao futebolista do S. L. Benfica, Rui Costa. istinção que surgiu com o intuito de homenagear 

a Federação Portuguesa de Atletismo, nomeou a Juventude Vidigalense para receber este troféu facto que muito nos honrou. A JV sente que todos os esforços por rmar pessoas, envolver a comunidade com o Desporto e prestigiar a cidade de Leiria não podiam ter De salientar ainda que, entre os campeões mundiais e europeus homenageados, tivemos também um atleta que representa 

Mês”. São elegíveis para este galardão atletas de todos os escalões etários e de todo o país, o que torna muito difícil se ser o mais votado ou a mais votada. Nesta temporada a nossa jovem Irina Rodrigues foi várias vezes votada, mas no mês de Agosto conseguiu ser a eleita. Com este galardão Irina colocou a cereja no topo do bolo, terminando com 
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2.5 2.5 2.5 2.5 ----    BalBalBalBalanço do Exercício do Ano de 2006anço do Exercício do Ano de 2006anço do Exercício do Ano de 2006anço do Exercício do Ano de 2006         Todos os anos as nossas dificuldades aumentam, ao mesmo tempo que as despesas e responsabilidades. Este ano não foi excepção uma vez que a nossa prática desportiva obteve um nível quantitativo elevado que implicam um investimento a nível qualitativo que acarretam bastantes despesas, mas que se vieram a revelar bastante proveitosas. Mas manter uma estrutura como a nossa a funcionar exige gastos financeiros que muitas vezes ultrapassam aquilo que conseguimos angariar.   Na tabela seguinte poderá consultar o nosso Balanço do Exercício do Ano de 2006:     DespesasDespesasDespesasDespesas    ReceitasReceitasReceitasReceitas          Despesas desportivasDespesas desportivasDespesas desportivasDespesas desportivas      SubsídiosSubsídiosSubsídiosSubsídios      Deslocação de atletas 22.658,06 €   Câmara Municipal de Leiria 30.725,00 €  Seguros Desportivos 1.991,00 €                   Junta de Freguesia de Leiria 600,00 €  Medicina Desportiva 189,93 €    31.325,00 € Material Desportivo 4.530,42 €     Apoios e prémios 26.506,20 €  ApoiosApoiosApoiosApoios   Despesas diversas 2.656,39 €  Associação Distrital de Leiria    6.536,60 €    58.532,00 € Leirisport 1.000,00 €       7.536,60 € Despesas GeraisDespesas GeraisDespesas GeraisDespesas Gerais         Despesas com viaturas 2.141,17 €   DiversosDiversosDiversosDiversos   Despesas bancárias 666,38 €   Empréstimo Bancário 2.975,96 €  Despesas Diversas 3 .421,86 €   Quotas 1.380,00 €    6.229,41 €  Donativos 15.557,00 €          19.912,96 € TesourariaTesourariaTesourariaTesouraria         Banco 288,19 €  Saldo do exercício anteriorSaldo do exercício anteriorSaldo do exercício anteriorSaldo do exercício anterior     7.400,59 € Caixa 1.125,55 €       1.413,74 €                66.175,15 66.175,15 66.175,15 66.175,15 €€€€         66.175,15 66.175,15 66.175,15 66.175,15 €€€€            
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3 3 3 3 ----    PLANO DE ACTIVIDADES PARA A ÉPOCA DE 2007/2008PLANO DE ACTIVIDADES PARA A ÉPOCA DE 2007/2008PLANO DE ACTIVIDADES PARA A ÉPOCA DE 2007/2008PLANO DE ACTIVIDADES PARA A ÉPOCA DE 2007/2008        3.1 3.1 3.1 3.1 ----    Objectivos DesportivosObjectivos DesportivosObjectivos DesportivosObjectivos Desportivos    
  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. Para a próxima temporada dificuldades orçamentais farão com que não possamos apostar em força nas equipas seniores. Assim sendo tentaremos apostar o mais possível nos jovens valores do nosso clube e julgamos que tal não hipotecará uma eventual presença no Campeonato Nacional da I divisão, embora com aspirações mais reduzidas. No que respeita a objectivos individuais a próxima temporada será também fértil. Com Vânia Silva a tentar a sua segunda qualificação para os Jogos Olímpicos, Irina Rodrigues a lutar pela presença nos Campeonatos do Mundo de Juniores e além destas duas, Bruno Gualberto e Cátia Ferreira a treinar com o objectivo de representar a selecção nacional na Taça da Europa, que irá novamente realizar-se em Leiria. A próxima temporada marcará também uma mudança dos nossos objectivos nos escalões de formação. Após vários anos em que apostámos seriamente na quantidade, a nossa aposta será a partir de agora sobretudo na qualidade. Para isso pretendemos identificar os jovens com mais talento e proporcionar-lhes condições ideais para que possam no futuro revelar-se a nível internacional. Por fim pretendemos consolidar ainda mais o nosso estatuto a nível nacional. Para isso estamos dispostos a trabalhar mais e melhor, mantendo os quadros humanos com que contámos esta temporada e se possível reforçando o nosso corpo técnico e equipas de alta competição. Posto isto, os nossos objectivos para a próxima época desportiva serão os seguintes:  

� Qualificar a atleta Vânia Silva para os segundos Jogos Olímpicos da sua carreira, a disputar em Pequim; 
� Obter várias internacionalizações e colocar mais atletas no percurso de alta competição. 
� 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. 
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InternacionaisInternacionaisInternacionaisInternacionais    
Levar o maior número possível de atletas da J.V. às diversas selecções nacionais; Levar a efeito um intercâmbio com a Academia de Atletismo de Karlstad - Suécia Manter a nossa atleta emblemática Vânia Silva, e apoiá-la para que tenha uma presença positiva no Jogos Olímpicos de Pequim; Participar no Meeting de Halle (Alemanha) e continuar a participar noutros meetings de âmbito internacional; 

NacionaisNacionaisNacionaisNacionais    Integrar mais atletas no percurso de alta competição; Manter as equipas masculina e feminina na primeira divisão nacional; Lutar pelo pódio em todos os campeonatos nacionais dos escalões de formação; Conquistar o maior número possível de títulos individuais de Campeões Nacionais; Lutar pelo pódio nas classificações nacionais de clubes de todas as competições da campanha “Viva o Atletismo”; BeirasBeirasBeirasBeiras    Vencer os Campeonatos Absolutos das Beiras em pista-coberta em ambos os géneros; Vencer o Salto em altura em Sala das Beiras; Vencer os Campeonatos Absolutos da Beiras ao ar livre em ambos os géneros; DistritaisDistritaisDistritaisDistritais    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; Melhorar significativamente a nossa prestação em provas de estrada e corta-mato; 
DiversosDiversosDiversosDiversos    Apoiar fortemente os nossos atletas mais talentosos para que possam aproveitar as suas potencialidades; Reorganizar a nossa estrutura técnica e recrutar jovens talentosos para os nossos escalões de formação; Manter um número de filiados de aproximadamente duzentos; Recrutar mais dois técnicos para colaborar com a estrutura do clube; Alargar o número de participantes e a dinâmica na secção de Saúde, Desporto e Lazer.    3.2 3.2 3.2 3.2 ---- Objectivos Estruturais e OrganizativosObjectivos Estruturais e OrganizativosObjectivos Estruturais e OrganizativosObjectivos Estruturais e Organizativos 

  Ao nível directivo procuraremos continuar o nosso crescimento estrutural, que terá como objectivos centrais a melhoria das nossas instalações, continuar a nossa dinâmica ao nível da organização de eventos, continuar a afirmar o clube localmente concretizando protocolos com várias entidades e instituições, e proporcionar aos nossos praticantes acompanhamento médico, uma lacuna que já detectámos à muito tempo mas que ainda não conseguimos colmatar. Saliente-se também a importância do projecto de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo, que temos 

� Instalar a nossa sede social no pavilhão dos Pousos, dotando assim o clube de instalações condignas; 
� Realizar exames médicos a todos os atletas do clube; 
� Continuar a apostar na organização de eventos de alto nível na cidade de Leiria; 
� Continuar a proporcionar aos jovens do 1º ciclo actividades de enriquecimento curricular. 
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protocolado com o Município de Leiria e pretendemos consolidar e alargar no próximo ano. Posto isto, os nossos objectivos directivos para a próxima época serão os seguintes:  
AquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisições    

Instalar a nossa sede social na Freguesia de Pousos e apetrechá-la convenientemente; Concluir as obras de beneficiação realizadas nas nossas instalações nas Galerias Alcrima; Adquirir uma marquesa desmontável para servir o posto médico do clube nos Campeonatos Nacionais; Conseguir um arca congeladora para o posto-médico; Adquirir um aparelho de ultra sons para o nosso posto médico; Adquirir o material necessário para que as nossas escolas de atletismo possam funcionar em pleno; Adquirir equipamentos que nos permitam vestir os nossos atletas condignamente; 
ProtocolosProtocolosProtocolosProtocolos    

Angariar os fundos necessários para conseguirmos colmatar os nossos problemas económicos, procurando para isso vários tipos de apoio junto da autarquia, empresas e outras entidades particulares; Manter e se possível alargar o protocolo com o Município de Leiria, no que respeita às actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo; Renovar o acordo com o Instituto Politécnico de Leiria, tendo em vista a promoção do atletismo junto dos alunos daquela instituição; Encetar contactos que visem encontrar uma ou mais parcerias para obter refeições a preços mais acessíveis na cidade de Leiria; Manter o apoio do Hotel Eurosol ou encontrar outro parceiro do mesmo nível; 
OrganizaçõesOrganizaçõesOrganizaçõesOrganizações    

Organizar Almoço do XV aniversário Elaborar a revista do XV aniversário Organizar um circuito de eventos desportivos de alto nível: `` XIV Torneio de Lançamentos da JV; `` Salto em Altura em sala Distrital ou das Beiras; `` II Torneio de Atletismo de Praia; `` II Meeting Cidade de Leiria; 
DiversosDiversosDiversosDiversos    

Assegurar um médico que marque presença no posto médico do clube no mínimo duas vezes por mês; Levar a efeito exames médicos a todos os atletas; Colocar em definitivo a nossa página na Internet e proceder à sua actualização regular; Continuar os intercâmbios com outros clubes e grupos de atletas internacionais, tendo em vista o enriquecimento técnico, social e cultural dos nossos atletas e treinadores; Modernizar a cobrança das cotas aos nossos sócios, eventualmente aderindo ao débito bancário; Modernizar o nosso ficheiro de sócios e desenvolver iniciativas para aumentar o seu número; Manter a prestimosa colaboração do Dr. Nuno Cordeiro e dos restantes elementos do posto médico do clube;       
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3.3 3.3 3.3 3.3 ----    Orçamento para a época de 2007/2008Orçamento para a época de 2007/2008Orçamento para a época de 2007/2008Orçamento para a época de 2007/2008     A JV tem a necessidade de orçamentar cuidadosamente cada uma das temporadas, de forma a conseguir cumprir atempadamente com todas as suas despesas e obrigações. Para a próxima temporada esta estratégia continuará a ser posta em prática sendo o orçamento que idealizamos o seguinte:      Despesas previstasDespesas previstasDespesas previstasDespesas previstas    Custo aproximadoCusto aproximadoCusto aproximadoCusto aproximado    S Subsídios a treinadores (mensalidades dos principais treinadores do clube)  13 000 € S Subsídios a atletas (mensalidades ou plafonds de apoio anual)  20 000 € S Prémios a atletas (mediante a tabela em vigor, que premeia os resultados de eleição)  5 500 € S Material desportivo (fatos de treino, T-shirts, mochilas, sapatos de especialidade...)  10 000 € S Transportes para provas e treinos (nas carrinhas do clube e nos carros dos próprios atletas)  13 500 € S Dormidas e alimentação (nas deslocações para as provas)  10 000 € S Despesas com estágios (estágios nacionais e internacionais)  12 500 € S Despesas com a Preparação de Vânia Silva e outros atletas de top  4 000 € S Despesas com contactos internacionais (estágios e Intercâmbio com estrangeiros)  5 000 € S Despesas Administrativas (material de desgaste, telefone…)  1 500 € S Encargos com Funcionário Administrativo (salários e descontos para a segurança social)  3 000 € S Seguros das carrinhas  2 800 € S Seguros desportivos e filiações  3 500 € S Despesas bancárias   800 € S Conclusão do apetrechamento do posto médico e gabinete técnico  3 500 € S Conclusão das obras na sede social do clube  3 000 € S Despesas Fiscais  8 000 € S Despesas com projecto de Educação Física no 1º ciclo  28 000 € S Despesas de reparação e manutenção das viaturas (revisões, trabalhos de mecânica e chapa)  3 000 €                                                                                                                                                                             Total........................Total........................Total........................Total........................     209 100 €  Claro que este seria o orçamento ideal, ou seja, caso não consigamos reunir os cerca de 200 000 Euros de que necessitamos teremos obrigatoriamente de reduzir o montante gasto em várias rubricas, de acordo com as prioridades que a direcção entretanto venha a estabelecer.  
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4 4 4 4 ----    PRINCIPAIS APOIOS RECEBIDOSPRINCIPAIS APOIOS RECEBIDOSPRINCIPAIS APOIOS RECEBIDOSPRINCIPAIS APOIOS RECEBIDOS    ////    AGRADECIMENTOSAGRADECIMENTOSAGRADECIMENTOSAGRADECIMENTOS    Como sempre reservamos um espaço do nosso relatório para reconhecer a importantíssima colaboração e apoio de pessoas, entidades públicas e privadas. Todos os êxitos e sucessos descritos anteriormente também pertencem às seguintes empresas, pessoas e entidades que a seguir enumeramos:  
• Câmara Municipal de Leiria; 
• Associação Distrital de Atletismo de Leiria; 
• Federação Portuguesa de Atletismo; 
• Instituto do Desporto de Portugal; 
• Instituto Português da Juventude; 
• Junta de Freguesia de Leiria; 
• Junta de Freguesia de Pousos; 
• Região de Turismo de Leiria; 
• Instituto Politécnico de Leiria; 
• Regimento de Artilharia de Leiria; 
• Comissão Distrital de Juízes de Cronometristas; 
• Leirisport; 
• 2 AB; 
• Offsetlis; 
• Supermercados Ulmar; 
• MC Donalds; 
• Pastelarias Pires; 
• Five Zone; 
• Hotéis Eurosol; 
• Irmãos Tarau; 
• Eurorentlei; 
• Matercasa – Materiais de Construção Lda; 
• D.ª Alice Ervilha; 
• Luís Espírito Santo; 
• Manuel Barbeiro Costa; 
• Dr. Nuno Cordeiro; 
• Sr. António Patrício; 
• Todas as empresas que contribuíram em forma de publicidade para a revista comemorativa do nosso décimo terceiro ano de existência.  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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5 5 5 5 ----    CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO    A temporada de 2006-2007 foi sem dúvida a mais marcante da nossa história. Conseguimos atingir algumas metas com que sonhávamos há muito tempo e multiplicar o nosso número de atletas e técnicos, 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 diversos níveis. Para o conseguirmos não nos será suficiente a nossa boa vontade e empenho, será necessário ultrapassarmos uma série de problemas de ordem financeira que nos estão a condicionar em muito a nossa actividade.  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 e adeptos.                                                                                                     


