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Ainda está bem viva na memória de todos os que
de perto acompanham a nossa modalidade, a espec-
tacularidade patente nos três eventos internacionais
recentemente realizados em Portugal. Refiro-me ao
Meeting Internacional de Arraiolos, Portugal O’
Meeting e Norte Alentejano O’ Meeting.

Foram organizações quase perfeitas em todas as
áreas, quer na área técnica, quer na logística e cultu-
ral; e, por via disso, tivemos o privilégio de ter entre
nós alguns (muitos) dos melhores valores da modali-
dade a nível mundial, batendo por larga margem os
recordes de participação em provas realizadas em
solo português.

Esta quase perfeição traz a futuras organizações
uma grande responsabilidade, mas que está longe de
ser uma responsabilidade assustadora e será antes
uma responsabilidade motivadora. Não teremos con-
certeza a ilusão de esperar que todas as futuras orga-
nizações atinjam o patamar de excelência destas re-
ferenciadas, já que cada vez mais uma organização
depende de apoios autárquicos os quais, por seu
lado, têm vindo continuamente a decrescer.

Quando eventualmente aparece uma organização
menos feliz, saibamos ser tolerantes, ter bom senso e
compreensão. Os mais penalizados com o menor
sucesso de uma organização serão sempre os seus
organizadores, que muitas horas roubam às famílias
para que todos nos possamos divertir.

Um grande bem-haja para todos.

Jacinto Eleutério
Director executivo da FPO



Orientação em Revista (O.R.)
- Como conheceu a Orientação
em BTT?

Rita Madaleno (R.M.) - Fui intro-
duzida na modalidade há três anos,
pela mão do meu marido, Mário
Guterres. Sempre pratiquei diversos
desportos mas realmente a bicicleta
não fazia parte dos meus predilectos.
Fui fazendo passeios em grupo ao fim-
de-semana, comecei a perceber que
até me "desenrascava" bem e que
evoluía rapidamente e acabei por
aceitar o desafio para participarmos
numa prova aberta de Ori-BTT, que
decorreu no Maxial no ano de 2007.
Fizemos a etapa de sábado e domingo
no escalão OPT 4 e ganhámos, à
frente de duas equipas da Força Aérea
constituídas por dois homens enormes
cada uma (risos). Gostei muito dessa
prova e o Mário também voltou a
adquirir o gosto pela Orientação em
BTT. Federei-me e, na prova seguinte
do Calendário, já participei individual-
mente no escalão de Damas Elite.

O.R. - Consegue estabelecer
uma comparação entre a Orien-
tação Pedestre e a Orientação
em BTT? 

R.M. - Só este ano comecei a fazer
provas de Orientação Pedestre pelo
que estou ainda em fase de aprendiza-
gem. A Orientação Pedestre é muito
mais desafiante em termos técnicos,
de leitura de mapa, percepção dos pormenores
de relevo e do terreno. Já passei largos minutos
à procura de um ponto... (risos). A Orientação
em BTT alia a destreza, a inteligência, a rapidez
de decisão, a força física, a capacidade de sofri-
mento e a força de vontade! Talvez seja
aparentemente mais fácil em termos de orien-
tação e identificação dos pontos de controlo,
pois estes estão sempre localizados em cami-
nhos, mas as coisas complicam-se quando
temos de conciliar a rapidez de progressão com
a leitura rápida do mapa e escolha do percurso.
É isto que torna a Orientação em BTT aliciante.
Se fosse simplesmente andar de bicicleta, não
me dedicaria tanto à modalidade certamente. 

O.R. - Quais os momentos mais mar-
cantes na sua ainda curta carreira?

R.M. - Sem dúvida que essa primeira prova
do Maxial será sempre um marco. Foi muito
sofrimento, em terreno com bastante desnível e
numa altura em que não estava tão preparada

fisicamente como estou hoje. Outro momento
marcante foi a minha vitória recente no
Campeonato Nacional de Sprint. Após uma
prova de Distância Média que me correu franca-
mente mal, recuperei bem fisicamente, tratei da
bicicleta e dei o meu melhor: Fui recompensa-
da! Foi o meu primeiro título nacional, o que me
deixou bastante feliz, apesar de encarar a
modalidade sempre no pressuposto do espírito
de aventura, diversão e desporto e não em ter-
mos puramente competitivos. 

O.R. - O número de praticantes da
modalidade tem vindo a decrescer. O
que está a faltar para que esta tendên-
cia se inverta?

R.M. - Considero que o incentivo a que ami-
gos e familiares conheçam a modalidade tem
que partir de cada um de nós. É claro que ini-
ciar uma pessoa numa prova pedestre de
Orientação é bem mais fácil, quer em termos de
logística, quer mesmo em termos de dificul-

dade. Basta que a pessoa goste de
caminhar na natureza, tenha umas
sapatilhas e pouco mais! Facilmente
se organiza um dia desportivo com
um grupo de amigos em que todos
participam num "passeio" com
Orientação e desta forma se divulga
a modalidade. Na Orientação em
BTT já não é assim tão simples.
Primeiro, a pessoa tem que minima-
mente saber andar de bicicleta.
Depois, a logística é muito mais
"pesada", pôr bicicleta no carro,
material, ferramentas... chegar a
casa e ter que arrumar todo o mate-
rial... No entanto, quando pessoas
que normalmente andam de bicicle-
ta ao fim-de-semana experimentam,
gostam e voltam novamente. Eu
própria já "desencaminhei” alguns
amigos. 

O.R. - Em ano de Campeo-
nato do Mundo em Portugal,
quais as suas expectativas em
relação ao evento?

R.M. - Creio que, acima de tudo,
serão dias muito bem passados. É provável que
seja uma das seleccionadas a representar
Portugal, tendo em conta os meus últimos resul-
tados. No entanto, não tenciono alterar a minha
rotina diária para melhorar a minha perfor-
mance, nem tenho nenhum objectivo concreto
em termos de resultados. Acima de tudo, ten-
ciono participar, divertir-me, sofrer e dar o meu
melhor. Globalmente, espero um bom compor-
tamento da nossa selecção e que, em termos
organizativos, tudo corra pelo melhor. Que os
nossos visitantes gozem da zona do
Campeonato, da hospitalidade das pessoas, do
ambiente e das condições proporcionadas, dos
percursos e da natureza e que, no final, fiquem
com vontade de cá voltar!

O.R. - Por quanto tempo mais vamos
vê-la a fazer Orientação em BTT?

R.M. - Espero correr no escalão D50, D55,
D60,.... e por aí adiante, até que as pernas o per-
mitam!

RITA MADALENO (ADFA)

Chama-se Ana Rita Caetano Madaleno Guterres, nasceu em
Lisboa nos idos de 1981 e é a nova Campeã Nacional de
Orientação em BTT 2009/2010, nas vertentes de Sprint e de
Distância Longa. A Orientação em Revista foi ao seu encon-
tro, dando a conhecer na primeira pessoa as impressões da
mulher e da atleta.

“NÃO TENCIONO ALTERAR A MINHA ROTINA DIÁRIA
PARA MELHORAR A MINHA PERFORMANCE”
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Em ano de Campeonato do Mundo no
nosso país (Montalegre, de 09 a 18
de Julho), Oliveira de Azeméis foi
palco dos 12ºs Campeonatos Nacio-

nais de Orientação em BTT. Com organiza-
ção do Clube de Orientação de Estarreja, Câ-
mara Municipal de Oliveira de Azeméis e Fe-
deração Portuguesa de Orientação, o conjun-
to de três provas foi disputado por cerca de
três centenas de atletas, permitindo atribuir
36 títulos nacionais individuais e 15 títulos
colectivos. 

À margem dos Campeonatos Nacionais, a
prova serviu ainda para que alguns dos me-
lhores atletas mundiais aferissem aqui o seu
estado de forma. O pelotão nacional teve
assim o privilégio de medir forças, entre ou-
tros, com a austríaca Michaela Gigon, líder do
‘ranking’ mundial feminino, o russo Ruslan
Gritsan (nº 2 do mundo), a suiça Christine
Schaffner (3ª), a austríaca Sonja Zinkl (4ª) e
os suíços Beat Oklé (7º) e Beat Schaffner (8º).

Lama foi adversário de peso
Disputada no mapa novo de São Marti-

nho da Gândara, a prova de Distância Mé-
dia abriu as hostilidades. Tecnicamente de-
safiante e com uma boa rede de caminhos,
a prova teve nos enormes lamaçais um ele-

mento extra que veio condicionar
as opções dos atletas, aumentan-
do consideravelmente o grau de
exigência física. 

Foi neste cenário que Paulo
Alípio (COC) soube impor-se à con-
corrência, chegando ao título de
Campeão Nacional pela primeira
vez na sua carreira. No escalão de
Elite feminina, a prova foi dominada
de forma absolutamente esma-
gadora por Susana Pontes (CPOC
– Loja das Bicicletas), alcançando
o seu oitavo título nacional e man-

tendo um pleno vitorioso nas quatro vezes
em que se disputaram os Campeonatos
nesta distância. 

Provas distintas, os mesmos
vencedores

Regressando ao mapa de S. Martinho da
Gândara e a mais uma jornada marcada pela
lama, os Campeonatos Nacionais de Orienta-
ção em BTT prosseguiram com a prova de
Sprint. Paulo Alípio voltou a sentir-se como
peixe na água, batendo por confortável

CAMPEONATOS NACIONAIS DE ORIENTAÇÃO EM BTT 2009/2010

ESTREIAS DOURADAS DE PAULO  
E RITA MADALENO
A Orientação em BTT instalou-se de armas e bagagens em
Oliveira de Azeméis para a disputa dos Campeonatos
Nacionais da presente temporada. Estreantes absolutos
nestas andanças dos títulos, Paulo Alípio e Rita Madaleno
foram as grandes figuras dum evento que fica indelevel-
mente marcado pelo acidente que vitimou Daniel Marques.



 ALÍPIO

margem Joel Morgado e Luís Pires, seus colegas
de equipa. No sector feminino, três anos após a
sua estreia na Orientação em BTT, Rita Madaleno
(ADFA) alcançou o seu primeiro título nacional,
sucedendo a Maria Amador (ATV).

Se no primeiro dia de provas, a lama foi o prin-
cipal obstáculo à progressão dos atletas, no
segundo a altimetria constituiu a principal dificul-
dade. A prova de Distância Longa que encerrou
os Campeonatos teve lugar no interminável sobe
e desce do mapa de Palmaz, fazendo apelo à
resistência física dos atletas bem como à sua
capacidade técnica e ao domínio das máquinas,
sobretudo nas descidas mais íngremes. Paulo
Alípio fez jus ao ditado de que “não há duas sem
três”, alcançando o pleno de títulos e tornando-se
na grande figura dos Campeonatos. Rita
Madaleno voltou a acompanhar Paulo Alípio na
subida ao lugar mais alto do pódio, alcançando
uma dupla vitória de sabor muito especial.

Outros vencedores
Estes Nacionais ficam ainda marcados pelo

grave acidente que vitimou o melhor atleta
português, Daniel Marques, afastado precoce-
mente da luta pelos títulos ao ser travado a alta
velocidade por um inexplicável arame. Assim,
percebem-se as reacções de Paulo Alípio no
final, ao considerar esta uma vitória “de sabor
amargo”, salientando que “o Daniel Marques
está uns pontos acima de nós e, em circun-
stâncias normais, ganhava.” Para o novo
campeão nacional, o grande prazer estaria em
“ganhar em situação normal e com o Daniel
em prova. Isso sim, seria certamente uma
grande vitória.” Já Rita Madaleno não escon-
dia a sua satisfação pelo duplo êxito: “Foi ouro
sobre azul e vão-me dar muito alento para as
próximas provas.” Relativamente ao futuro,
uma resposta descomprometida: “Prova a
prova vamos aproveitando e desde que me
continue a divertir isso é o mais importante.”

Paulo Alípio foi, inquestionavelmente, a
grande figura dos Campeonatos mas não teve

o exclusivo de regressar a casa com três meda-
lhas no bolso. O mesmo aconteceu a mais quatro
atletas, com particular destaque para Mac-Mahon
Moreira (BTT Loulé) que desponta nestes
Nacionais aos 16 anos de idade e obriga a lançar
sobre si uma particular atenção. Do mesmo clube,
Ana Gomes açambarcou os três títulos nacionais
no escalão D35, repetindo a jornada dourada dos
Nacionais de Ourém, em Maio do ano passado.
Alice Silva (GDU Azóia) e Luís Sousa (Clube TAP),
dois “históricos” da modalidade, fizeram igual-
mente o pleno nos escalões de D45 e H50,
respectivamente. Em termos colectivos, a ADFA
arrecadou cinco títulos e foi a grande dominadora
dos Campeonatos, quebrando a hegemonia rela-
tiva do COC nas seis temporadas anteriores. Par-
ticularmente saborosa terá sido a recuperação do
título nacional de Distância Longa no escalão de
Elite masculina, quebrando a sequência de sete
vitórias da turma leiriense.

 ALÍPIO
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Tendo o bom tempo por companhia, a Orien-
tação soltou amarras e rumou a todo o pano
até ao nordeste transmontano, fundeando em
Vinhais. Organizados pela ADFA – Associação

de Deficientes das Forças Armadas, Câmara Muni-
cipal de Vinhais e Federação Portuguesa de Orienta-
ção, os Campeonatos Nacionais contaram com a
participação de cinco centenas de atletas em repre-
sentação de 34 clubes ou a título individual. 

Fortemente marcada pela interioridade, esta bela
terra de saberes, sabores e tradições recebeu com
agrado e simpatia a fina-flor da Orientação nacional.
O conjunto saldou-se por uma jornada dupla de mag-
nífica competição e convívio, pela atribuição dos
primeiros títulos de Orientação Pedestre da presente
temporada e, não menos importante, pelo contacto
com a realidade duma natureza em estado puro.
Vinhais cativa pela riqueza ímpar da sua diversidade
biológica, pelas paisagens de cortar a respiração,
pelos usos e costumes ancestrais, tudo isto à sombra
de majestosos carvalhais e sob o olhar atento da
Cegonha Branca ou da Águia-Real. Um conjunto de

experiências que em muito enriqueceram este périp-
lo nordestino, deixando em todos a firme intenção de
regressar para, mais calmamente, poderem apreciar
uma região que vale francamente a pena.

Andreia Silva estreia-se a vencer
na Elite

O primeiro dia de provas levou os atletas a
embrenharem-se no centro da vila, levando-os a per-
correr tanto as zonas abertas da sua parte nova
como o emaranhado de ruas e ruelas do interior das
muralhas da sua zona histórica. Percursos muito bem
gizados num mapa a exigir total concentração dos
atletas e, no final, vitórias de Miguel Silva (CPOC) e
Andreia Silva (COC), no escalão de Elite. O atleta do
CPOC, repete assim o triunfo da época anterior, em
Santarém, ao passo que Andreia Silva faz a sua
estreia absoluta no mais importante escalão do
panorama nacional, após um ano de jejum e depois
de ter dominado a seu bel-prazer a época de
2007/2008, enquanto júnior.

CAMPEONATOS NACIONAIS DE SPRINT E DE DISTÂNCIA MÉDIA 2009/2010

Num esforço de descentralização a to-
dos os títulos louvável, Vinhais recebeu
a edição 2009/2010 dos Campeonatos
Nacionais de Sprint e de Distância
Média de Orientação Pedestre. Opor-
tunidade única para assistir ao desfilar
dos nossos melhores valores, com os
títulos em disputa a verem-se repar-
tidos por muitos gostos e emblemas.

ORIENTAÇÃO À SOLTA EM   ORIENTAÇÃO À SOLTA EM   



Nos restantes escalões, Joana Costa (GD4C), Vera Alvarez (CPOC), Anabela Vieito
(COC), Mário Duarte (ADFA), Maria Palmira (COC), Fernanda Ferreira (DA Recardães)
e Armandino Cramez (Ori-Estarreja) repetiram igualmente o feito da época anterior.
Realce para o facto de, desde a época 2002/2003 – numa altura em que a prova de
Sprint recebia ainda a designação de Park-O -, Mário Duarte não dar quaisquer hipóte-
ses à concorrência, acumulando já oito títulos consecutivos na distância. Acresce o
facto de Mário Duarte ter vencido as duas primeiras edições dos Campeonatos, em
1998/1999 e em 1999/2000, então no escalão de Elite, o que faz dele o atleta por-
tuguês com o maior número de títulos nacionais de Sprint. Colectivamente, CPOC e
GafanhOri, com três títulos cada, foram os grandes dominadores.

“A Festa dos Rapazes”
Com os contrafortes nevados da Sanábria em pano de fundo, a aldeia de Ousilhão

foi palco da prova de Distância Média. Em pleno coração da Terra Fria, num terreno
muito rápido e onde a multiplicidade de muros constituiu o principal obstáculo à pro-
gressão dos atletas, Tiago Romão (COC) foi um brilhante vencedor, embora benefi-
ciando em larga medida da queda que vitimou Diogo Miguel (Ori-Estarreja) e que o
afastou do título numa altura em que este se adivinhava já como certo. Na Elite femi-
nina, Raquel Costa (GafanhOri) renovou o título nacional, impondo-se com facilidade
às demais concorrentes.

No curto espaço de 24 horas, Joana Costa (GD4C), Vera Alvarez (CPOC), Jorge
Correia (ADFA), Manuel Dias (Individual), Beatriz Leite (GD4C), Armandino Cramez
(Ori-Estarreja) e Joaquim da Costa (GD4C) repetiram a subida ao lugar mais alto do
pódio. Também aqui nos permitimos destacar um nome, o de Joaquim Patrício (CN

Alvito), ele que chega ao título
nacional de Distância Média pela
quinta vez na sua carreira, depois de
ter sido um dos doze atletas a
estrear o Livro de Honra dos
Campeonatos, aquando da primeira
edição da prova, nos idos de
1994/1995. Com quatro títulos colec-
tivos, o COC dominou esta 16ª
edição dos Campeonatos Nacionais
de Distância Média enquanto, no
cômputo geral dos dois dias de
provas, o Grupo Desportivo dos 4
Caminhos alcançou um total de
3665,4 pontos e deu mais um passo
importante na luta pela vitória do
‘ranking’ nacional de Clubes. Atrás
dele classificaram-se CPOC (3588,7
pontos), Clube Ori-Estarreja (3444,0
pontos), GafanhOri (3383,5 pontos)
e COC (3362,4 pontos).

 VINHAIS VINHAIS



CALENDÁRIO DE PROVAS 

MAIO

01 Dia Nacional da Orientação Vários Vários

02 II Troféu Arménio Felismino Coruche COAC

08-09 Troféu Casino Figueira Quiaios – Fig. Foz C Figueirense

09 Mexa-se Mais 2010 Oeiras CPOC

15 I MOri AFAP Ota (Alenquer) AFAP

15-16 Nacionais Corridas Aventura Alcobaça COA

15-16 IV GP Orientação Porto Santo Porto Santo CA Madeira

22-23 2º Open OP Sesimbra – CN Absoluto Sesimbra GDU Azóia

22-23 CN Universitário Sesimbra GD Azóia/FADU

28-06 EOC – Campeonato da Europa Primorsko - Bulgária BGOF / IOF

29-30 I Open Ori-BTT CLAC Constância CLAC

30 4º Troféu OriAlentejo – 7ª Prova S. Bartolom Outeiro ADFA

JUNHO

03-06 4 Dias Minho / CNDL + CN Estafetas Arcos de Valdevez .COM

12-13 VI Campeonato Ibérico Ori-BTT Badajoz - Espanha FEDO

12-13 III Troféu “O Tapete Está na Rua” Arraiolos GafanhOri

12-13 XII Open Orientação CMO Funchal Bica da Cana CMO Funchal

19 Orientação de Precisão em Coruche Coruche COAC

19 III Torneio .COM Mapa – Etapa 6 Braga .COM

19-20 5ª Liga Esp Raids / Camp Esp CA’s Burgos (Espanha) Aventur

26 XII Grande Prémio RA4 Pataias (M. Grande) COC

27 II GP Orientação S. Pedro Vila Real OriMarão
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ORIENTAÇÃO EM BTT. CAMPEONATO NACIONAL DE
DISTÂNCIA MÉDIA 2009/2010. S. Martinho da Gândara
(Oliveira de Azeméis), 27 de Março de 2010. RESULTA-
DOS: ELITE MASCULINA: 1º Paulo Alípio (COC) 1.30.23; 2º
Mário Guterres (ADFA) 1.31.23; 3º José Marques (ADFA)
1.33.41; 4º Davide Machado (.COM) 1.34.26; 5º Miguel Tolda
(CLAC) 1.35.32. ELITE FEMININA – 1º Susana Pontes
(CPOC – Loja das Bicicletas) 1.28.38; 2º Joana Frazão
(CIMO) 1.42.31; 3º Rita Madaleno (ADFA) 1.44.19; 4º
Albertina Sá (ADFA) 1.53.33; 5º Maria Amador (ATV) 2.06.33.
OUTROS ESCALÕES: H 17 – Mac-Mahon Moreira (BTT Lou-
lé); H/D 20 – João Mega Figueiredo (CN Alvito) e Margarida
Colares (CAOS); H/D 35 – Carlos Simões (COALA) e Ana
Gomes (BTT Loulé); H 40 – Leandro Silva (CN Alvito); H/D 45
– José Silva (ATV) e Alice Silva (GDU Azóia); H 50 – Luís
Sousa (Clube TAP); H 55 – Armando Santos (Clube EDP).

ORIENTAÇÃO EM BTT. CAMPEONATO NACIONAL DE
SPRINT 2009/2010. S. Martinho da Gândara (Oliveira de
Azeméis), 27 de Março de 2010. RESULTADOS: ELITE
MASCULINA: 1º Paulo Alípio (COC) 38.03; 2º Joel Morgado
(COC) 40.19; 3º Luís Pires (COC) 41.19; 4º Eduardo
Sebastião (Clube TAP) 41.33; 5º José Marques (ADFA)
42.20. ELITE FEMININA – 1º Rita Madaleno (ADFA) 42.46; 2º
Susana Pontes (CPOC – Loja das Bicicletas) 45.41; 3º Maria
Amador (ATV) 50.32; 4º Joana Frazão (CIMO) 52.43; 5º
Albertina Sá (ADFA) 58.30. OUTROS ESCALÕES: H 17 –
Mac-Mahon Moreira (BTT Loulé); H/D 20 – João Mega
Figueiredo (CN Alvito) e Ana Filipa Silva (CPOC – Loja das
Bicicletas); H/D 35 – Fernando Henrique (GDU Azóia) e Ana

Gomes (BTT Loulé); H 40 – Leandro Silva (CN Alvito); H/D 45
– José Silva (ATV) e Alice Silva (GDU Azóia); H 50 – Luís
Sousa (Clube TAP); H 55 – Joaquim Patrício (CN Alvito).

ORIENTAÇÃO EM BTT. CAMPEONATO NACIONAL DE
DISTÂNCIA LONGA 2009/2010. Palmaz (Oliveira de
Azeméis), 28 de Março de 2010. RESULTADOS: ELITE
MASCULINA: 1º Paulo Alípio (COC) 1.44.21; 2º Davide
Machado (.COM) 1.51.00; 3º Luís Barreiro (NADA) 1.56.08;
4º Luís Pires (COC) 1.57.44; 5º José Marques (ADFA)
1.59.38. ELITE FEMININA – 1º Rita Madaleno (ADFA)
1.50.35; 2º Maria Amador (ATV) 1.51.57; 3º Susana Pontes
(CPOC – Loja das Bicicletas) 1.59.38; 4º Joana Frazão
(CIMO) 2.11.33; 5º Albertina Sá (ADFA) 2.27.41. OUTROS
ESCALÕES: H 17 – Mac-Mahon Moreira (BTT Loulé); H/D 20
– Tiago Silva (ATV) e Margarida Colares (CAOS); H/D 35 –
Fernando Henrique (GDU Azóia) e Ana Gomes (BTT Loulé);
H 40 – António Costa (GDU Azóia); H/D 45 – Filipe Silva (Clu-
be Millennium BCP) e Alice Silva (GDU Azóia); H 50 – Luís
Sousa (Clube TAP); H 55 – Armando Santos (Clube EDP).

ORIENTAÇÃO PEDESTRE. CAMPEONATO NACIONAL DE
SPRINT 2009/2010. Vinhais, 10 de Abril de 2010. RESUL-
TADOS: ELITE MASCULINA: 1º Miguel Silva (CPOC) 16.13;
2º Pedro Nogueira (ADFA) 16.30; 3º Tiago Aires (GafanhOri)
16.34; 4º Diogo Miguel (Ori-Estarreja) 16.39; 5º Joaquim
Sousa (COC) 17.16. ELITE FEMININA – 1º Andreia Silva
(COC) 17.40; 2º Raquel Costa (GafanhOri) 17.44; 3º Maria Sá
(GD4C) 17.48; 4º Catarina Ruivo (COC) 18.42; 5º Patricia
Casalinho (COC) 18.57. OUTROS ESCALÕES: H/D 17 –

Fábio Silva (ADFA) e Vera Alvarez (CPOC); H/D 20 – João
Mega Figueiredo (CN Alvito) e Joana Costa (GD4C); H/D 35
– Jorge Correia (ADFA) e Maria Amador (ATV); H/D 40 –
Francisco Cordeiro (ADFA) e Anabela Vieito (COC); H/D 45 –
Mário Duarte (ADFA) e Palmira João (COC); H/D 50 – Jorge
Gonçalves (DA Recardães) e Fernanda Ferreira (DA
Recardães); H/D 55 – Manuel Dias (Individual) e Ana Carreira
(Individual); H/D 60 – Francisco Coelho (Clube TAP) e Beatriz
Leite (GD4C); H 65 – Armandino Cramez (Ori-Estarreja); H 70
– Joaquim Costa (GD 4 Caminhos).

ORIENTAÇÃO PEDESTRE. CAMPEONATO NACIONAL DE
DISTÂNCIA MÉDIA 2009/2010. Ousilhão (Vinhais), 11 de
Abril de 2010. RESULTADOS: ELITE MASCULINA: 1º
Tiago Romão (COC) 45.18; 2º Albino Magalhães (GD4C)
46.46; 3º Pedro Duarte (ADFA) 47.22; 4º Pedro Nogueira
(ADFA) 47.35; 5º Miguel Silva (CPOC) 47.39. ELITE FEMINI-
NA – 1º Raquel Costa (GafanhOri) 46.32; 2º Andreia Silva
(COC) 49.24; 3º Lena Coradinho (GafanhOri) 49.26; 4º Maria
Sá (GD4C) 49.27; 5º Catarina Ruivo (COC) 49.30. OUTROS
ESCALÕES: H/D 17 – Luís Silva (ADFA) e Vera Alvarez
(CPOC); H/D 20 – João Mega Figueiredo (CN Alvito) e Joana
Costa (GD4C); H/D 35 – Jorge Correia (ADFA) e Isabel
Bonifácio (GD4C); H/D 40 – Armando santos Sousa (ADFA)
e Aida Correia (GD4C); H/D 45 – Manuel Luís (CP Armada) e
Luísa Mateus (COC); H/D 50 – José Fernandes (.COM) e
Margarida Rocha (GD4C); H/D 55 – Manuel Dias (Individual)
e Hermínia Tavares (Ori-Estarreja); H/D 60 – Joaquim Patrício
(CN Alvito) e Beatriz Leite (GD4C); H 65 – Armandino Cramez
(Ori-Estarreja); H 70 – Joaquim Costa (GD 4 Caminhos).


