
CDQ – Centro Desportivo de Quarteira 
 

Campeonato Nacional de Sub-23 

26 e 27 de Junho  

Disputou-se em Lisboa no Estádio Universitário o Campeonato Nacional de Esperanças, o CDQ-Centro 
Desportivo de Quarteira participou com a presença de 5 atletas femininas, foi a maior representação 
Algarvia, a 4ª posição da nossa estafeta de 4x400 (Ana Carina Pereira, Priscila Domingos, Valéria Santos e Ana 

Sofia Vieira), foi uma agradável surpresa  já a presença da Vanessa Martins no lançamento do Peso 

antevia uma boa prestação, o seu 3º Lançamento a 12.07 metros, colocou-a em 3º da Geral e o seu 

antepenúltimo lançamento a 12.16 metros consolidou o Bronze, esta marca alem de ser novo Record 
Regional de Sub-23 e mínimos para os Campeonatos de Portugal Absolutos deixa a atleta a 12 cms do Record 
Absoluto do Algarve que foi estabelecido em 1988. 

Com este Pódio a atleta passa a ocupar a 3ª posição Nacional de Sub-23 e a entrada no top 12 Absoluto 
Nacional. Mais de 40 clubes participaram nesta competição ganha pela JOMA (Juventude Operária de Monte 
Abrão) com 122 pontos, 2º SLB (Sport Lisboa e Benfica) 120 pts e o 3º SCP (Sporting Clube de Portugal) 51 

pts… 14º CFB (Clube Futebol Belenenses) 13 pts, CDQ com 11 pts ocupa assim o 15º lugar.  

 

…………………. 

Meeting de Atletismo de Albufeira. 

Sábado 26 de Junho, Estádio Municipal de Albufeira com uma presença reduzida de Atletas o 3º Lugar 
colectivo foi uma surpresa que demonstra mais uma vez a qualidade técnica dos nossos atletas. 

No Meeting Jovem na  disciplina da Marcha atlética o CDQ venceu no escalões de Benjamins os 1000 metros 
Masculinos por Rodrigo Marques e Cristiana Vieira nos Femininos,  já nos infantis a distância de 2000 metros 
foi ganha pelo nosso infantil, Artur Domingos com um bom registo. Catarina Marques foi uma fácil vencedora 
dos 3000 mts para Iniciados. No meeting Absolutos Susana Gonçalves foi 3ª nos 200 e Vanessa Martins 
venceu o lançamento do Disco de 1Kgs. 

 


