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Contas do Campeonato Nacional decididas na Costa Nova

A prova que decorre ao longo de quatro jornadas, chegou este fim de semana ao fim, depois de já ter passado pelo 
Porto, Vizela e Portel.

A última e decisiva jornada teve lugar no passado domingo, 11 de junho, no espaço do Clube Minigolfe da Costa Nova 
onde estiveram presentes os melhores jogadores da modalidade, num total de 82 atletas.

Sem grandes surpresas, João Nabais, atleta do Minigolfe Clube Portugal, sagrou-se bicampeão nacional na categoria de 
homens com um total de 468 tacadas, contra as 482 de Luís Silva, jogador do Porto.

Apesar de esta ser uma competição individual a equipa do Clube Minigolfe do Porto está de parabéns, tendo visto 3 dos 
seus atletas subirem ao primeiro lugar do pódio nas categorias de Senhoras com Fernanda Costa, Seniores Masculinos 
com Armindo Costa e, Veteranos Masculinos com Joaquim Cunha.

Já nas categorias mais jovens os grandes vencedores foram os atletas vizelenses, com Tiago Bastos a vencer a categoria 
de Júnior Masculino à frente do campeão europeu de sub-23 Fábio Lima. Na categoria de Juvenil Masculino Rui Dias 
subiu ao primeiro lugar do pódio à frente de João Santiago do Minigolfe Clube de Lamego.
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João Nabais, bicampeão na categoria de Homens.
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Sobre o Minigolfe da Costa Nova:

Num dia de visita descontraída por Aveiro, em plena marginal da Praia da Costa Nova, irá deparar-se com um 
Polvo Gigante! Está à porta do Minigolfe da Costa Nova, que há mais de 20 anos mantém a sua actividade e 
anima o dia de crianças, adultos e até de grupos de empresas, organizando torneios e festas.

Entre e divirta-se, num dos dois percursos que também aumentam o seu conhecimento sobre esta região, 
através de um jogo de perícia ao alcance de todos, o minigolfe! 

No circuito Aventura dos Piratas, é transportado para o imaginário de uma aventura repleta de desafios e 
peripécias. No circuito Tesouros da Ria, a cada nova pista revela um tesouro, curiosidades sobre a Ria de 
Aveiro associadas à safra do sal, à pesca, à apanha do moliço e às iguarias gastronómicas da região.

Além de tudo o que o espaço lhe oferece, a vista é privilegiada, sobre a Ria de Aveiro e muito próxima dos 
curiosos e alegres palheiros da Costa Nova.

Desafie-se enquanto respira natureza e cultura na melhor companhia.
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Victor Condeço
Presidente do Clube Minigolfe da Costa Nova
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SAIBA MAIS SOBRE NÓS EM:

fb.com/minigolfedacostanova
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Ver vídeo

João Nabais, 1º lugar na categoria de Homens. 1º Esq - Tiago Bastos, campeão de Juniores Masc.
1º Dir - Rui Dias, campeão de Juvenil Masc.


