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A Cidade de Santa Cruz recebeu mais de uma centena de entusiastas da
Orientação
Apesar da ameaça de chuva logo pela manhã, o Sol aqueceu o feriado em Santa Cruz e a
Orientação animou a baixa da cidade despertando a curiosidade dos populares que se
passeavam nas primeiras voltas do Natal.
O Clube Aventura da Madeira realizou o seu XVII Troféu de Orientação, este ano na
disciplina Sprint, em área urbana que torna mais acessível e visível a modalidade, o que se
traduziu numa larga participação nos escalões de Orientação Para Todos OPT1 e OPT2, com
muitos grupos em iniciação, num total de 112 participantes.
A organização montou 7 percursos com distâncias entre os 1000 e os 3000 metros de
distância rectilínea, para os doze escalões em disputa, e privilegiou a colocação de postos
de controlo em locais atractivos como fontenários, árvores especiais, monumentos e
recantos mais escondidos da Cidade de Santa Cruz.
Alguns percursos mais complexos colocaram muitas dificuldades à rapidez de leitura e
escolha dos itinerários motivando muitas voltas desnecessárias e com isso, algumas
surpresas na classificação final. Nos seniores masculinos, Miguel Gonçalves (CAMadeira)
causou alguma surpresa vencendo a dois atletas favoritos, Nelson Baroca (CAMadeira) 2.º e
Sidónio Freitas (CMoF) 3.º, enquanto nos seniores femininos Isabel Fagundes confirmou o
seu favoritismo batendo Marta Nunes 2.ª e Susana Graça 3.ª, todas atletas do Clube
Aventura da Madeira Laura Abreu (CP Telecom) em D13, Pedro Rocha (CP Telecom) em
H13, Cláudia Soares (CAMadeira) em D15, Rafael Mendes (LCM) em H20, Patrício Lopes
(LCM) em H21B, Eugénia Azevedo (CP Telecom) em D35, Xavier Vieira (CAMadeira) em
H35, João Soares (CAMadeira) em H45, Paulo Baroca em OPT2 e o grupo Luísa, Natacha,
Nuno e Luís Telo no OPT1.
Este evento contou com os apoios da Câmara Municipal de Santa Cruz, da Associação da
Madeira de Desporto Para Todos, da Federação Portuguesa de Orientação e da Associação
de Orientação da R.A.M.

