II ORIENTAÇÃO em REVISTA EDITORIAL

ORIENTAÇÃO E ECONOMIA
O tema da "Crise" tem sido recorrente nos últimos meses.
Por isso, a sustentabilidade do nosso Desporto tem sido uma
preocupação. Será que iremos ser afectados pela crise? E de
que forma e em que extensão? Como seremos capazes de
dar a volta?
As respostas não são simples nem imediatas. No entanto,
alguns factos serão determinantes para a nossa sobrevivência e, quiçá, para um eventual brilharete! Em primeiro lugar,
a nossa dependência do Estado (Administração Central e
Autarquias) e da Economia (Patrocinadores) é relativamente
baixa, quando comparada com a generalidade dos outros
desportos. Não temos os custos correntes com a instalação
desportiva, ou seja, não pagamos água, electricidade, gás,
manutenção, limpeza, taxas, etc. Não temos custos de investimento, ou seja, não foi necessário endividarmo-nos para
construir bancadas, mudar a cobertura do pavilhão, etc.
Em segundo lugar, a nossa atitude enquanto atletas e voluntários é de grande solidariedade e temperança, alicerçada
em anos de experiência a construir laboriosamente as fundações do nosso desporto em cima de "migalhas" que nos
foram sendo lançadas ao caminho.
De facto, a Orientação pertence ao reduzido grupo das
modalidades económicas, aquelas em que os poderes públicos devem investir em tempo de crise, das modalidades que
fazem muito pela prática desportiva regular das populações
com baixo dispêndio de recursos. E será que esta mensagem é clara e chega a quem decide? Porventura não, e isto
porque estivemos encapsulados demasiado tempo e não
nos mostrámos à sociedade. Ou então porque interesses
instalados não gostarão de ver uma federação jovem imporse nos seus territórios.
O que é um facto, é que o país, nos próximos anos, não
irá seguir o mesmo rumo . O consumo de bens importados
irá cair significativamente e as modalidades dependentes
desses bens contrairão as suas actividades. Basta atentarmos no facto de que TODOS os desportos motorizados
dependem de um bem que não produzimos, para compreender o impacto do que se avizinha.
O nosso futuro não é necessariamente cinzento, basta só
que consigamos manter-nos unidos e mostrar a quem decide
que esta é a altura certa de investir na Orientação.
Bom Natal, Boas Festas!!!
Alexandre Guedes da Silva
Presidente
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II ORI-BTT TERRAS DE CISTER

PAULO PALHINHA E RITA MADALENO VENCEM
Paulo Palhinha e Rita Mada- ÚLTIMA PROVA DA TEMPORADA
leno foram mais fortes que
a concorrência, encerrando
em beleza a Taça de Portugal de Orientação em BTT
2009/2010.

TAÇA DE PORTUGAL ORI-BTT 2009/2010

C

om a realização do II Ori-BTT
Terras de Cister, em Ribeira
do Fárrio, no concelho de
Ourém, chegou ao fim a Taça
de Portugal de Orientação em BTT
2009/2010. No total foram 391 os atletas que, ao longo da temporada, participaram em pelo menos uma prova,
com os vencedores dos vários escalões a serem encontrados pelo somatório de pontos nos dezasseis melhores resultados em vinte e três possíveis, tantos quantas as etapas pontuáveis para a competição.
Bafejada pelo bom tempo, esta derradeira prova constituiu para muitos
dos 247 atletas presentes um regresso aos palcos dos Campeonatos Nacionais de Orientação em BTT da
época transacta. A Organização esteve a cargo do CAOS – Clube de Aventura e Orientação de Sintra e o II OriBTT Terras de Cister desenrolou-se ao
longo dum fim-de-semana, dividindo-se em
duas etapas, a primeira de Distância Longa e a
segunda de Distância Média.

Vencedores e vencidos
No principal escalão masculino, Paulo
Palhinha (CPA Abrunhos) tomou o gosto às
vitórias neste final de temporada, impondo-se a
Mário Guterres (ADFA) e repetindo o feito alcançado em Vila Nova de Poiares, cinco sema-

VENCEDORES
SENIORES M
SENIORES F
JUNIORES M
JUNIORES F
JUVENIS M
HOMENS 35
DAMAS 35
HOMENS 40
HOMENS 45
DAMAS 45
HOMENS 50
HOMENS 55

nas antes. Com a vitória no ‘ranking’ garantida
(a sétima no escalão maior da Orientação em
BTT nacional e a quinta consecutiva), Daniel
Marques (COC) voltou a ser um ilustre ausente,
enquanto Davide Machado (.COM) , a grande
revelação da temporada, foi traído por uma sucessão de avarias mecânicas na primeira
etapa, terminando no 14º lugar e perdendo a
hipótese de ultrapassar Paulo Alípio na segunda posição do ‘ranking’.

Daniel Marques (COC)
Susana Pontes (CPOC / Loja das Bicicletas)
Rui Silva (.COM)
Ana Filipa Silva (CPOC / Loja das Bicicletas)
Mac-Mahon Moreira (BTT Loulé)
Carlos Simões (COALA)
Ana Gomes (BTT Loulé)
Leandro Silva (CN Alvito)
Mário Duarte (ADFA)
Luísa Mateus (COC)
Luís Sousa (Clube TAP)
Armando Santos (Clube EDP)

No sector feminino, Susana Pontes (CPOC / Loja das Bicicletas) e
Rita Madaleno (ADFA) reeditaram
um duelo que se arrastou ao longo
da temporada e que se saldou em
dez vitórias de Susana Pontes contra nove da sua adversária. Susana
Pontes venceu no primeiro dia, Rita
Madaleno no segundo. Rita Madaleno levou de vencida o Troféu, Susana Pontes
venceu o “ranking”. Esta foi a oitava vitória de
Susana Pontes na principal categoria do “ranking” nacional feminino de Orientação em BTT
e a oitava consecutiva. Susana Pontes acumulou esta vitória com aquela no “ranking” da
Taça de Portugal de Orientação Pedestre no
escalão D35, feito apenas alcançado esta temporada por outra atleta, precisamente Luísa
Mateus (COC), no escalão D45.
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X TROFEO INTERNACIONAL DE ORIENTACIÓN DIPUTACIÓN DE CÓRDO

TIAGO AIRES TRIUNFA EM
A última prova da Taça de Portugal de Orientação Pedestre
2009/2010 falou-se em castelhano. Pedroche, nas proximidades de
Córdoba, pôs uma vez mais portugueses e espanhóis frente a frente,
com Tiago Aires a alcançar uma vitória de sabor especial.

F

ruto dum salutar entendimento entre as Federações de
Orientação de Portugal e de Espanha, a Taça de
Portugal de Orientação Pedestre voltou a transpor a
fronteira, instalando-se de armas e bagagens na região
da Andaluzia. Última prova pontuável para o “ranking” desta
temporada, o X Trofeo Internacional de Orientación Diputación
de Córdoba teve a assinatura do Club Califas de Orientación e
contou com a presença de pouco mais de sete centenas de
atletas, 161 dos quais filiados na Federação Portuguesa de
Orientação.
Num terreno de montado, muito parecido com aquele que
se pode encontrar em vastas regiões do Alentejo, a prova distribuiu-se por uma etapa de Distância Longa, no primeiro dia,
encerrando com uma etapa de Distância Média. Com o vencedor a ser encontrado pelo somatório de tempos em ambas as
etapas, facilmente se percebe o quão importante era começar
bem e granjear a maior vantagem possível, precisamente na
prova Longa.

Tiago Aires e Raquel Costa, os melhores portugueses
No sector masculino, Tiago Aires (GafanhOri) confirmou o
excelente momento de forma, impondo as suas mais-valias em
ambas as etapas e batendo categoricamente o seu mais directo adversário, o espanhol Daniel Martin de los Rios (Toledo-O).
A terceira posição coube a Tiago Romão, naquela que foi a sua
última participação com as cores do Clube de Orientação do
Centro (na próxima época o atleta reforçará a turma da ADFA).
Fazendo tábua-rasa do “factor-casa”, Portugal viria ainda a
colocar mais quatro atletas até à 9ª posição, numa clara
demonstração de força da nossa Orientação.
No sector feminino, as coisas foram bem diferentes, já que
Portugal apresentou apenas duas atletas em competição no
escalão de Elite. Esteve bem Raquel Costa (GafanhOri),
alcançando um honroso segundo lugar imediatamente atrás
de Alicia Gil Sanchéz (Colivenc), apesar duma etapa menos
conseguida no primeiro dia e que lhe negaria qualquer veleidade em chegar à vitória no Troféu. Na etapa derradeira,
Raquel Costa soube segurar muito bem o segundo lugar,
trazendo de terras de Espanha um resultado sempre saboroso.
Quanto a Albertina Sá (ADFA), foi a oitava classificada da Geral,
com quase uma hora de diferença de Raquel Costa.

Miguel Reis e Silva estreia-se a vencer
o “ranking”
Concluída que está a temporada 2009/2010, há um novo
nome no firmamento da Orientação Pedestre nacional. Depois
do quarto lugar em 2008/2009, Miguel Reis e Silva (CPOC)
chega pela primeira vez à vitória no “ranking”, relegando para
a segunda posição o vencedor da época transacta, Tiago

Romão. O triunfo de Miguel Reis e Silva começou a desenhar-se no primeiro terço da competição, altura em que
venceu seis das onze etapas em disputa. Até final da
época, o atleta viria a ganhar “apenas” mais uma prova –
que lhe valeu o título nacional de Sprint -, mas o pecúlio
amealhado foi sabiamente gerido e a vitória final assentalhe que nem uma luva.
Quanto às senhoras, a vitória de Raquel Costa é incontestável e vinca sobremaneira a superioridade da atleta de
S. Pedro da Gafanhoeira ao longo da temporada. Sem a
irregularidade de Patrícia Casalinho (COC) e sem as
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OBA

TERRAS ESPANHOLAS
ausências frequentes de Maria Sá (GD4C)
talvez o resultado fosse diferente, mas isto em
nada desvirtua o triunfo da atleta, o sexto nos
últimos oito anos e o quarto consecutivo no
“ranking”.

GD4C vence ‘ranking’ de
Clubes
Também o ‘ranking’ de Clubes conheceu
esta temporada de 2009/2010 um vencedor
inédito. Culminando uma época plena de regularidade e assente na homogeneidade ao nível
dos vários escalões – da formação aos “superveteranos” – o Grupo Desportivo dos Quatro
Caminhos quebrou a hegemonia do Clube de
Orientação do Centro (com seis vitórias nas
últimas oito temporadas), inscrevendo pela
primeira vez o seu nome na galeria de vencedores, em treze anos de “ranking” de Clubes.
As temporadas abarcando dois anos civis
chegam ao fim. Já em 2011 teremos as competições a desenrolarem-se ao longo do ano
civil – em linha com aquilo que sucede nos demais países onde se pratica a modalidade – e
as Provas da Taça de Portugal conhecerão
uma valoração diferente para efeitos de ‘ranking’, de acordo com a sua importância. O
regresso da Orientação está marcado para 8 e
9 de Janeiro de 2011, com o I Coruche
Orienteering Trophy.

TAÇA DE PORTUGAL ORIENTAÇÃO
PEDESTRE 2009/2010
VENCEDORES
SENIORES M
SENIORES F
JUNIORES M
JUNIORES F
JUVENIS M
JUVENIS F
INICIADOS M
INICIADOS F
INFANTIS M
INFANTIS F
HOMENS 35
DAMAS 35
HOMENS 40
DAMAS 40
HOMENS 45
DAMAS 45
HOMENS 50
DAMAS 50
HOMENS 55
DAMAS 55
HOMENS 60
DAMAS 60
HOMENS 65
HOMENS 70

Miguel Silva (CPOC)
Raquel Costa (GafanhOri)
João Mega Figueiredo (CN Alvito)
Joana Costa (GD4C)
Luís Silva (ADFA)
Vera Alvarez (CPOC)
Diogo Barradas (CPOC)
Ana Anjos (GafanhOri)
António Ferreira (COC)
Vanessa Sayanda (GafanhOri)
Jorge Correia (ADFA)
Susana Pontes (CPOC)
Armando Sousa (ADFA)
Erminia Farenfield (CAOS)
Manuel Luís (CP Armada)
Luísa Mateus (COC)
Albano João (COC)
Isabel Monteiro (COC)
Manuel Dias (Individual)
Maria São João (CLAC)
Francisco Coelho (Clube TAP)
Beatriz Leite (GD4C)
Armandino Cramez (Ori-Estarreja)
José Grada (Clube TAP)
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TAÇA FPO CONTINENTE 2009/2010 CHEGOU AO FIM

1º TROFÉU “CRESCER COMO GRUPO”
MUITO PARTICIPADO A Taça FPO Continente 2009/2010 chegou
ao fim. Foi em Brasfemes, sob o signo da intempérie, numa prova que teve em Joaquim
Sousa e Stepanka Betkova os grandes vencedores no escalão maior.

TAÇA FPO CONTINENTE 2009/2010
VENCEDORES

C

om início conjunto em Viana do
Castelo e S. Pedro da Gafanhoeira, no
já distante dia 19 de Setembro de
2009, a Taça FPO Continente conheceu finalmente o seu epílogo. Ao longo de treze
meses de competição e de redobrada emoção,
foram cerca de três milhares os participantes
numa competição que levou a Orientação aos
quatro cantos de Portugal.
Organizada pelo Grupo de Selecção Pedestre,
o 1º Troféu “Crescer como Grupo” dividiu-se em
duas etapas – a primeira de Distância Intermédia
e a segunda de Distância Média – e contou com
a participação de 393 atletas. Esta foi a segunda
participação mais elevada no historial da competição, com particular evidência para o
Desporto Escolar que jogou aqui a primeira cartada do apuramento para os Mundiais ISF, que se
desenrolarão em Itália no próximo ano.

Duro, durinho…
A dureza física e a elevada dificuldade técnica
foram aspectos marcantes em ambas as etapas
do Troféu, agravados pelo frio, chuva e ventos
fortes. Sobre mapa desenhado por Rui Antunes,
em terrenos argilosos de difícil progressão e com

SENIORES M
SENIORES F
JUNIORES M
JUNIORES F
JUVENIS M
JUVENIS F
INICIADOS M
INICIADOS F
INFANTIS M
INFANTIS F
VETERANOS I M
VETERANOS I F
VETERANOS II M
VETERANOS II F
VETERANOS III M
VETERANOS III F
VETERANOS IV M

Joaquim Sousa (COC)
Tânia Covas Costa (.COM)
Gregório Piteira (GafanhOri)
Rita Rodrigues (GafanhOri)
Rafael Ramos (Ori-Estarreja)
Catarina Dias (GD4C)
João Pedro (GafanhOri)
Joana Fernandes (.COM)
João Gomes (.COM)
Vanessa Sayanda (GafanhOri)
António Amador (Ori-Estarreja)
Erminia Farenfield (CAOS)
Carlos Coelho (CPOC)
Assunção Almeida (GafanhOri)
Armando Santos (Clube EDP)
Ana Carreira (Individual)
José Grada (Clube TAP)

elevado número de detalhes de relevo, muitos
participantes tiveram ainda de enfrentar as partidas tardias na etapa da tarde, acabando por ser
apanhados pelo cair do dia, obrigando-os a uma
indesejável desistência ou a terminarem a prova
já completamente às escuras.
No escalão Sénior Masculino, Joaquim Sousa (COC) confirmou a sua liderança do ranking,
fazendo em Brasfemes uma “dobradinha” com
tanto de saboroso como de categórico. No sector feminino, a checa Stepanka Betkova – uma
jovem estudante de Medicina da Universidade
de Coimbra e que se encontra temporariamente em Portugal ao abrigo do Programa

Erasmus -, estreou-se da melhor forma com as
cores do Ginásio Figueirense, demonstrando
uma enorme supremacia sobre as demais concorrentes e vencendo ambas as etapas por
larga margem.

“Estamos abertos a mais
organizações do género”
Elemento preponderante do Grupo de Selecção Pedestre e Campeão Nacional de Distância Média, Distância Longa e de Estafetas
em título, Tiago Romão realçou o “índice de
participação que foi dos mais elevados em
provas da Taça FPO Continente”. Endereçando
os parabéns a toda a equipa organizativa, fez
questão de destacar ainda”o ambiente agradável, terrenos com três zonas bem distintas e
a localização da prova, no Centro do país, o
que foi decisivo para atingir um elevado índice
de participação”. Falando em nome do Grupo
de Selecção, o Director da Prova avançou:
“Estamos abertos a mais organizações do
género, embora a decisão deva partir da
Direcção da FPO.” Mas deixa um recado: “As
coisas têm de ser delineadas atempadamente e
não atirar para cima do Grupo todos os pormenores. Tudo o que conseguimos foi feito à
custa dos atletas… que são atletas e não organizadores.”
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BRUNO NAZÁRIO, SELECCIONADOR NACIONAL DE ORIENTAÇÃO PEDESTRE

“É URGENTE UMA PALAVRA DE MOTIVAÇÃO”
Orientação em Revista (O.R.) –
Agora que a temporada chega ao
fim, que avaliação faz do comportamento das nossas Selecções Pedestres?
Bruno Nazário (B.N.) – Não gostaria de
fazer um balanço em função dos resultados.
O importante é percebermos o processo que
se tentou criar ao longo destes últimos anos
e aí o balanço é muito positivo. Temos um
grupo de atletas seniores a treinar como
nunca antes tinha acontecido, um grupo
motivado a fazer treino físico e técnico de
qualidade e temos um grupo de jovens também muito promissor e que obteve, sem
dúvida alguma, o melhor conjunto de resultados de sempre num Campeonato da
Europa de Jovens. Isto mostra que o trabalho que foi feito foi devidamente pensado e
com objectivos bem definidos. Já agora, refira-se, um trabalho que não partiu da
Direcção da Federação Portuguesa de
Orientação mas sim dum grupo de pessoas
que idealizaram este projecto e que, no curto
espaço de ano e meio, deu frutos como
nunca anteriormente outro projecto tinha
dado.
O.R. – De que forma se inclui o
Director Técnico Nacional no desenvolvimento deste projecto?
B.N. – O Director Técnico Nacional foi um
elo de ligação essencial entre os mentores
do projecto e a Direcção da Federação. Se
houve pessoa que lutou pelos nossos interesses foi ele. Foi ele que batalhou pelas nossas
ideias e que conseguiu um compromisso entre
o que a Federação poderia oferecer e aquilo
que nós pretendíamos no sentido de proporcionarmos aos atletas as melhores condições
possíveis. Se conseguimos fazer muito mais do
que tínhamos feito anteriormente, em grande
medida ao Director Técnico Nacional se deve.
O.R. – Depois dos resultados fantásticos dos Mundiais de Juniores (JWOC)
em 2009, este ano foi de relativa
desilusão. Qual a explicação para um
conjunto de prestações abaixo das
expectativas?
B.N. – Convém ter presente que o JWOC
2009 foi uma situação muito especial e os bons
resultados foram fruto dum trabalho sistemático
ao longo de cinco anos. Este ano, o acompanhamento foi diferente e a preparação que é
feita para as provas em si faz com que os resultados possam surgir ou não. Em 2009 fomos
para Itália uma semana mais cedo, treinámos
intensamente no sentido de preparar da melhor
forma as provas de Sprint e de Estafeta e os
resultados apareceram. Na Orientação é
impossível irmos para uma grande competição
um dia antes. Se no Futebol o campo é igual

Bruno Nazário é, de há cinco anos a esta parte, o responsável
máximo pelas Selecções Nacionais de Orientação Pedestre. No
final de mais uma temporada, é ele o nosso convidado na
Entrevista do Mês, traçando um balanço onde as certezas no presente se confundem com um futuro recheado de incertezas.

em Aveiro, no Algarve ou na Noruega, na Orientação as coisas mudam. O campo é diferente, a
“relva” é diferente, os mapas são diferentes e
os atletas têm de estar adaptados. Doutra
forma, é impossível ter rendimento.
O.R. – O Campeonato da Europa de
Seniores e o Campeonato do Mundo
tiveram um tratamento algo errático por
parte da própria Direcção da Federação. Isto teve consequências nos resultados menos positivos dos nossos
atletas?
B.N. – Quando, a três semanas do Campeonato da Europa, a Federação anuncia que
afinal não iremos participar e depois acaba por
reconsiderar, é claro que estas coisas pesam.
Mas em termos de resultados, particularmente
no escalão sénior, as coisas são sempre muito
difíceis de avaliar. Temos de assumir que os
objectivos não foram atingidos – e os objectivos
passavam claramente por colocarmos pelo
menos um atleta na Final – mas a experiência
acabou por ser útil uma vez que os atletas
saíram destes Europeus com a consciência
daquilo que é preciso trabalhar para se chegar
mais à frente.
O.R. –O que é que se está a passar
com o sector feminino?
B.N. – Aí as coisas são mais complicadas. As
nossas grandes esperanças estão ainda em

idade júnior e o grande enfoque delas deve
incidir sobre os Campeonatos de Juniores que
se avizinham. Hoje em dia, o nível duma Joana
Costa ou duma Mariana Moreira é igual ou até
superior ao duma Raquel Costa ou duma Maria
Sá. São atletas que acompanho desde 2005,
fizeram a formação toda, têm já uma grande
bagagem de experiência internacional e podem
almejar a ter resultados de relevo. Mas, tal
como os homens, também elas precisam de
perceber que temos de trabalhar muito fisicamente para sermos os melhores.
O.R. – Tem acompanhado ao longo
destes anos o trabalho de formação
desenvolvido pelos responsáveis dos
grupos etários mais jovens. Como vê o
abandono de Tiago Aires, Raquel
Costa, António Marcolino e Hélder
Ferreira, do projecto para as selecções
jovens da Federação Portuguesa de
Orientação?
B.N. – Claro que vejo esse abandono com
muita preocupação, aliás eu próprio coloquei o
meu lugar à disposição da anterior Direcção da
Federação Portuguesa de Orientação. Apesar
de, no manifesto eleitoral da nova Direcção da
FPO, se anunciar um técnico a tempo inteiro
para a Alta Competição, eu sinceramente
penso que um trabalho sustentando e estruturado, como aquele que iniciámos, que forme os
atletas desde as camadas mais jovens e os leve
ao alto rendimento, não pode assentar nos
ombros de uma pessoa só. Daí que o trabalho
do Tiago e dos restantes elementos do grupo
para as selecções jovens seja indispensável. O
trabalho desenvolvido na Selecção vai no sentido de potenciar as capacidades que os atletas
têm, de os adequar aos diversos tipos de terrenos. Não podemos receber na Selecção
Nacional atletas que não saibam a simbologia
do mapa ou as técnicas básicas da Orientação,
por exemplo.
O.R. - Que expectativas tem relativamente ao futuro das nossas Selecções?
B.N. – Estamos num impasse e não
gostaria de me pronunciar sobre isso. Mas
penso que é urgente uma palavra de motivação desta Direcção, quer aos técnicos, quer
sobretudo aos atletas. Um atleta que treina
600 horas por ano – sem ser profissional, 600
horas gratuitas – merece consideração e precisa de se sentir motivado para continuar a
treinar arduamente.
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CALENDÁRIO DE PROVAS
DEZEMBRO
03 I Encontro Orientação Adaptada

Coruche

COAC

18 Vila Real de Orientação

Vila Real

OriMarão

08-09 I Coruche Orienteering Trophy

Coruche

COAC

15IV Troféu Mondego

Quiaios

Ginásio CF

X TROFEO INTERNACIONAL DE ORIENTACIÓN DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA. Pedroche, 16 e 17 de Outubro de 2010.
RESULTADOS – HOMENS ELITE – 1º Tiago
Aires (GafanhOri) 1.39.42 p; 2º Daniel Martin
de los Rios (Toledo-O) 1.42.36 p; 3º Tiago
Romão (COC) 1.42.56 p; 4º Manuel Horta
(GafanhOri) 1.48.40 p; 5º Javier Ruiz de la
Herrán (COMA) 1.50.53 p; 6º Pedro Nogueira
(ADFA) 1.51.26 p; 7º Luís Nogueira de la
Muela (COMA) 1.53.33 p; 8º Alexandre Alvarez
(CPOC) 1.55.10 p; 9º Paulo Franco (COC)
1.57.45 p; 10º Sandro Schachner (U Valencia)
1.58.49 p. DAMAS ELITE – 1º Alicia Gil
Sanchez (Colivenc) 1.53.25 p; 2º Raquel Costa
(GafanhOri) 2.00.18 p; 3º Berta Meseguer
Flaqué (Uevic) 2.07.34 p; 4º Belén Megias
Nogales (Veleta) 2.15.32 p; 5º Elena Espeso
Gayte (Imperdible) 2.21.28 p; 6º Júlia Peta
(Nemus) 2.53.59 p; 7º Laura Lopez Garcia
(Lorca-O) 2.54.18 p; 8º Albertina Sá (ADFA)
2.58.21 p. VENCEDORES OUTROS
ESCALÕES – Infantis M/F – Jesus Rodriguez
Corro (Toledo-O) e Beatriz Moreira (CPOC);
Iniciados M/F – João Cascalho (GafanhOri) e
Vera Alvarez (CPOC); Juvenis M/F – Luís Silva
(ADFA) e Cármen Patiño Déniz (Toledo-O);
Juniores M/F – António Martinez Perez
(Colivenc) e Mariana Moreira (CPOC); H/D21A
– Ignacio Tejero (COV) e Jana Svobodova
(UPV-O); H/D21B – Daniel Flores Zamora
(Lorca-O) e Marisol Gutierrez (Veleta); H/D35 –
Alberto Minguez Viñambres (Imperdible) e
Susana Pontes (CPOC); Veteranos M/F B –
Paulo Fernandes (Lebres do Sado) e
Mercedes Garcia (Colmenar); H/D40 –
Armando Sousa (ADFA) e Judith Checkley
(Totana-O); H/D45 – Javier Montero Fernandez
(Godih) e Amor Múrcia Martinez (Lorca-O);

H/D50 – Manuel Dias (Individual) e Eulália
Fernandez (COBI); H/D55 – Karl Kristian
Terkelsen (Sant Joan) e Asta Terkelsen (Sant
Joan); H/D60 – Agustin Pajaro (ADOL) e Maria
Bolas (GafanhOri).

JANEIRO

II ORI-BTT TERRAS DE CISTER – Ribeira do
Fárrio (Ourém), 23 e 24 de Outubro de 2010.
RESULTADOS – HOMES ELITE – 1º Paulo
Palhinha (CP Abrunheira) 1901.50 p; 2º Mário
Guterres (ADFA) 1852.02 p; 3º João Ferreira
(DA Recardães) 1818.75 p; 4º Davide
Machado (.COM) 1811.65 p; 5º Pedro Rodrigo
(Ginásio CF) 1804.89 p; 6º Joel Morgado
(COC) 1759.91 p; 7º Luís Barreiro (NADA)
1758.79 p; 8º Guilherme Marques (COC)
1737.33 p; 9º Rui Pires (COC) 1735.97 p; 10º
Samuel de Jesus (CLAC) 1705.96 p. DAMAS
ELITE – 1º Rita Madaleno (ADFA) 1995.61 p;
2º Susana Pontes (CPOC / Loja das Bicicletas)
1878.66 p; 3º Joana Frazão (CIMO) 1607.62 p;
4º Albertina Sá (ADFA) 1322.85 p; 5º Marta
Fonseca (CLAC) 717.45 p; 6º Tânia Covas
Costa (.COM) 661.96 p. VENCEDORES OUTROS ESCALÕES – FORMAÇÃO M/F –
Ricardo Reis (Ori-Estarreja) e Sofia Gomes
(BTT Loulé); H17 – Mac-Mahon Moreira (BTT
Loulé); H/D20 – Cristiano Silva (GD4C) e Ana
Filipa Silva (CPOC / Loja das Bicicletas);
H/D21A – Bruno Oliveira (Ori-Estarreja) e
Ângela Silvério (CN Alvito); H21B – Nuno
Marques (COAC); H/D35 – Carlos Simões
(COALA) e Ana Gomes (BTT Loulé); H40 –
Leandro Silva (CN Alvito); Veteranos M B –
Luís Nunes (Ginásio CF); H/D45 – Mário
Duarte (ADFA) e Luísa Mateus (COC); H50 –
Luís Sousa (Clube TAP); H55 – Joaquim
Patrício (CN Alvito). Classificação Colectiva –
1º BTT Loulé 2058.2 p; 2º ADFA 1693.5 p; 3º

COC 1575.4 p; 4º Ginásio CF 1193.8 p; 5º
NADA 1100.5 p.
1º TROFÉU “CRESCER COMO GRUPO”.
Brasfemes, 30 de Outubro de 2010. RESULTADOS – Seniores M A – 1º Joaquim Sousa
(COC) 2000.0 p; 2º Pedro Rodrigo (Ginásio
CF) 1602.6 p; 3º Nuno Pedro (CAOS) 1548.5
p; 4º Ricardo Oliveira (COC) 1519.4 p; 5º Luís
Barreiro (NADA) 1474.5 p; 6º Jorge Almeida
(Ginásio CF) 1474.4 p; 7º Nuno Cruz
(Individual) 1448.5 p; 8º Jorge Machado
(GD4C) 1439.2 p; 9º Pedro Pereira (ADFA)
1395.3 p; 10º Tiago Melo Sacchetti (COC)
1364.5 p. Seniores F A – 1º Stepanka Betkova
(Ginásio CF) 2000.0 p; 2º Marta Fonseca
(CLAC) 1602.7 p; 3º Adelindina Lopes (COA)
905.2 p; 4º Carla Saraiva (Ori-Estarreja) 662.5
p; 5º Liliana Oliveira (CPOC) 563.5 p; 6º Joana
Moutela (Ori-Estarreja) 553.7 p. VENCEDORES OUTROS ESCALÕES – Infantis M/F
– António Horta (GafanhOri) e Mariana
Maurício (AE Maximinos); Iniciados M/F –
Daniel Catarino (ES Entroncamento) e Inês
Alves (GD4C); Juvenis M/F – Miguel Ferreira
(ES Palmela) e Vera Alvarez (CPOC); Juniores
M/F – Alfredo Gualdino (COAC) e Susana
Alves (GD4C); Seniores M/F B – José Canoa
(GafanhOri) e Carla Amorim (Ginásio CF);
Veteranos M/F I – Alexandre Reis (ADFA) e
Paula Serra Campos (.COM); Veteranos M/F
II – José Fernandes (.COM) e Luísa Mateus
(COC); Veteranos M/F III – Álvaro Coelho
(Ginásio CF) e Maria São João (CLAC);
Veteranos M/F B – Pedro Dias (Montepio
Geral) e Paula Ferreira (COA); Colectiva – 1º
COC 2186.7 p; 2º Ginásio CF 1896.9 p; 3º
GD4C 1724.7 p; 4º Ori-Estarreja 1427.7 p; 5º
CPOC 1240.9 p.

