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----    NOTNOTNOTNOTÍÍÍÍCIASCIASCIASCIAS    ----    
Campeonato Nacional Juniores Pista Coberta "DEROVO" 
Pombal - 22 e 23 Janeiro 2011 
CASA DO POVO DE ALCANENA PRESENTE COM 5 ATLETASCASA DO POVO DE ALCANENA PRESENTE COM 5 ATLETASCASA DO POVO DE ALCANENA PRESENTE COM 5 ATLETASCASA DO POVO DE ALCANENA PRESENTE COM 5 ATLETAS    
Entre as 5 centenas de atletas, em representação de 107 clubes, estiveram presentes 5 
estreantes nestas andanças em representação da Casa do Povo de Alcanena, numa 
competição que se disputou no Pavilhão da Expocentro em Pombal. Colectivamente a 
competição foi dominada pela equipa do Sport Lisboa e Benfica que venceu em ambos os 
géneros. 

Quanto à equipa de Alcanena totalizou 11 pontos, ocupando provisoriamente o 25º lugar na 
classificação colectiva, mercê do excelente 7º lugar conquistado por Bruno Estevão no Salto 
c/ Vara, do 12º posto do Pedro Ferreira no Salto em Comprimento e do 9º lugar ocupado 
pelo quarteto da estafeta de 4x200 metros, equipa constituida pelos atletas Alexandre 
Gameiro, Jorge Oliveira, Pedro Ferreira e Fábio Oliveira que bateram o recorde do clube 
nesta distância. 

No Sector feminino contamos com a participação de Daniela Pinote que obteve um excelente 
10º lugar no salto c/ vara. 

Bruno Estevão em destaqueBruno Estevão em destaqueBruno Estevão em destaqueBruno Estevão em destaque    
A participar na prova de Salto c/ Vara, Bruno 
Estevão obteve, não só a melhor classificação 
dos representantes de Alcanena ao ser 7º, como 
bateu o seu recorde pessoal na disciplina ao 
transpôr a fasquia a 3,60 mts, marca que lhe 
permitiu a obtenção dos minimos de 
participação para o Campeonato Nacional de 
Esperanças (Sub-23) em Pista Coberta e 
simultaneamente carimbou os minimos para os 
Campeonatos Nacionais de Juniores de Ar 
Livre. 

Apesar de ser atleta à pouco mais de um ano, e 
de se encontrar no seu 1º ano de Junior, 
demonstra grandes qualidades para a 
modalidade e particularmente na disciplina de 
Salto c/ Vara. Foi nesta disciplina que no 
passado fim de semana, aquando da disputa do 
Campeonato Distrital Absoluto de Santarém em 
Pista Coberta, se sagrou Campeão Distrital. 
Temos pois mais um atleta promissor a 

despontar em Alcanena, assim ele se motive para o treino. O clube e o seu técnico tudo 
farão para que isso aconteça, assim continuem a haver apoios para a Casa do Povo de 
Alcanena manter estes e muitos outros atletas em actividade. 
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AGENDA 
29292929    JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro    ----    Campeonato Nacional de Clubes Campeonato Nacional de Clubes Campeonato Nacional de Clubes Campeonato Nacional de Clubes de Pista Cobertade Pista Cobertade Pista Cobertade Pista Coberta    ----    POMBALPOMBALPOMBALPOMBAL    

A equipa masculina da Casa do Povo de Alcanena será uma das 52 equipas que disputarão 
no próximo fim de semana, em Pombal, a Fase de Apuramento do Campeonato Nacional de 
Clubes de Pista Coberta. 

30 Janeiro30 Janeiro30 Janeiro30 Janeiro    ----    25ª25ª25ª25ª    Estafeta Alcanena / Rio MaiorEstafeta Alcanena / Rio MaiorEstafeta Alcanena / Rio MaiorEstafeta Alcanena / Rio Maior    ----    ALCANENAALCANENAALCANENAALCANENA    

A Casa do Povo de Alcanena marcará presença com algumas equipas (são necessários 6 
atletas por equipa), nesta clássica do Atletismo Nacional. A competição terá a partida do 
sector masculino às 10.00 horas junto ao edificio dos Paços do Concelho.  

Informação fornecida pela Direcção da Casa do Povo de Alcanena 


