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QS TORNEIOS IATINOS BE TIRO

E À PRESENÇA DOS ATIRiDQRES PCRTUCTESBS

Poor inioiativa da Federação Francesa, conforme seu ofício dò 23. de Ifeio 
de 1928í pretendeu-se realizar ahualmente um Torneio, designado "EATCH 
IATINü", oom a louvável intenção de -estreitar as relações de oamaradagem' 
entre atiradores dos países de língua latina permitindoj, por outro lado, 
incrementar' é preparação e aperfeiçoamento dos atiradores participantes. 
Nesse-intuito foram'convidadas as Federações dos seguintes paísesi Espanha 
^ESP) j Itália- (EGA.), Portugal (POR) e Roménia (RÓIS), integrando, oomo é 
obvio, a.França (FRâ)..
A nossa Federação, depois de devidamente autorizada pelo Ministério do Exér
cito, prontamente deu & sua concordância à ideia que presidiu a esta inicia
tiva da Federação Francesa e que, oom altos e baixos, foi seguindo o seu 
curso atS à aotualidade, verificando-se, através da sua evolução três fages 
principais t

1& .fase: de 1926 a 1936
2» fases de 1949 a 1952
3& fase: de 1957 até à data.

As caraoterísticas principais dp Torneio eram as seguintes:
Provas: 1 - Carabina livre, na posição de pé, a 50 metros, 40 tiros.

2 - Pistola livre, a 50 metros, 60 tiros.
Equipas: 5.atiradores em cada uma das disciplinas.
Classificação coleotíva: Soma total dos resultados alcançados nas duas 

.disciplinas.
Realização: Por correspondência.

1» fase i 1928 a 1958

Nesta 1& fase, a prova realizou-se por correspondência, isto é, cada 
Federação interveniente, organizava a prova no respectivo país e os 
resultados eram-remetidos à Federação Francesa, que se encarregava de 
elaborar a relação final de classificação. _
Conforme a seguir se relata, a Federação Portuguesa organizou inüntorrjò.'-' 
tamente as provas que lhe competia ate 1935.
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1926 - Resultados da equipa, portuguesa.* nas provas~realizadas em 1 de Junho* 
Carabina livre

Dr «António da Silva. I^rtins. í. .-j. . .... -367
Ifejor Francisco António Real.........362
António José Baptists**.............. 375
Capitão. António.’Andr ta. Ferreira*i•*•.*# 370. .- 
Jose Andrta Ferreira*....««.... ...... 568 1882

Pistola livro
: , ■ Dr^António Silva Hartins*....**».•••• -504 ~ -.1 . ...

" v -iÇapitao’António Andrêã Férreirá»..,.;. 467.' I* ...
: ;^iaftániq. Duarte JÍSoniez» VJ* • 466 .■ ,rt . _ -

t- - .t^JqsÓ Ándrta.Feíreíra* i; .460.. ... '.-.I ". _. \
1 : ■- T. . ■ -• ~ -Fránóisco Santo d Ifendoncal,, . 1'. . ... 1, -"445 ' . 2542 - , '

'J To tal' l°1 equipaV, •. • í1 4224
I/Oo arquivos desta Federação nada consta sobre.as provas qué^tériaiá oú. hãô si
do efeotuadas pelos^outros .países .concorrentes. - t. . ...

, 1929 -ÍResüítãdos^d^.-éqúipa portuguesa,:nas .provas realizadas , eia’ 21. dexJulho* 
Carabina livre : . ‘JS

52 - Ihjor Flaneisco - António Real*;..* -r386
7& -« Br*Antonio Silva ífertins........384

102 -■ António Jõsá Baptista.*.•••••«••• 382 
142 ^ Raul - Bastos* i. *• V.«» »„ó. • •.••. .^372
15& - Carlos Botelho*....... *..... . 560

Pistola livre' ' ......
‘ 4a - Br «António Silva HaJtins 504
• 7fl wr António JBüarte Hbntez.-. •... »-P; * * * r483' 
82 -■ Alfredo da,Cesta Santos*.*..........482,..
92 - António dos Saíntos*;* .. .... 474'

1884

. rf.-i..

■. -j' '*122 j Capitão .‘António ^Andréa Ferreira.. 456- . ■ 2399 . \ ’ r>
Total da equipa..«*«• 4283

Class if ioação_ final t
Itália
Portugal
-França

1919. + ...2497 . 
1884 + 2399 
1936‘>' 2280

. .4416 
4283

'■4216"' '

Assinale-se a presença de três países, unicamente.



ÜiS - Resultados da equipa portuguesa nas. provas realizadas em .15 de Junho
Carabina livre

92 •*' Ifejor Fpanclsoo António Real,•».•»»••» 330
102 - António Joge Baptista,'.,.»*»»,»...... 325 1
123 - Carlos Botelho......317
143 - Alfredo Costa tiantos.o,»..... 314
153 - Raul' Bastos..................... 297 1583

Pistola livre.
92- António dos Santos.,.;,•••»•••.»,..,,. 485 

103. w António Duarte U^ntez.........481
lia w Fiancisco Rafael Rodrigues.....479
123 - Alfredo Coâta Santos. »•••••.. 478
14Q - Francis00 Luís Oliveira Junior........ 469

Total da equipa,.»»

ClassifioaoSo final
Prança - 1716 + 2597 = 4203
I tal ia T 1696 + 2467 = 4163
Portugal - 1583. + 2392 » 3975

. —seÍAiii an as mesmâs equipas do*àno anterior» Resolvido, por sugest&o da Fede
ração France sr:j oonvidar a Federação H^negasca a integrar-se no Torneio»

2392
3975

1931 ’ ■5==è - Resultados da equipa portuguesa nas provas realizadas em 21 de Junhos 
, Carabina livre

63 J0se Andréa Ferreira....».... ,...... . 347 -
92- Alherto Carvalhosa»,....359- 

112 M Rafael de Sousaoootii(M>v>ttt*c*4f>i. . . 331 
122 'ta Capitão Ifanuel da Silva Guerra,,,..,.,.» 328 
•150 M Carlos BòtslhOae.g............... «■ 512 1657
Pistola livre....  * ■ •

92 - J0se Andréa Ferreira...... 495
lio -- Alfredo Costa Santos,..,,.,,,..... 490
122 vt António Duarte Eòntez...,..;......»•«••, 469
132 vr Frãhcisoo'Rafael;Rodrigues»a«a...... 468
152 - António dõs'SantbsV,.*.•••••*••........ 457 2579_.

Total da equipa...... 4036
Clansifioaoão final

França - 1722 + 2642 4564
Itália - 1726 + 2462 = 4188
Portugal - 1657 + 2379 = 4036

Volta a nctar^ss a PusÇncia is EU* c RO!* 
convidada'.

o dr. ITÜ... ro03litcuauto



1.952-- Resultados da equipa portuguesa nas provas realizadas em 5 de Junho:
Cjyabina livre ' '
7® - Carlos Botelho...........*........... 350
82 - ;àjor Francisco António Heal.......... 349
11 a w J0se Andréa Ferreira................ . 341 .
3.4S « -Capitão Ljonual da Silya Guerra...333
152 - Alberto Andrés sen' Junior..... 552 1705

Pistola livre
lis - J0se Andréa Ferreira 492
152 - António Duarte iíontez.í...490 

* 14& ~ -Poises Cardoso...489 
162 Francisco .Luas Oliveira - Junior. ...»••«•». 482 .
172 - Francisco Rafael Rodrigues*...........q 478 2451^

Total da equipa..... 4156

Classificação final
França - 1765 + ' 2508 . « 4271 ■ -
Itália - ' 1755 - + '2475 ■- =■•' 4206 .. " ■
Portugal- 1705'+ 2451- =■ 4156 - 

• " i.- . «apanha - • 1.614 + 2456 =* 4050
“ ■" ■ J" ‘Mónaco ’ '* 1598" + 2247 « 5845' -r

Finalmõnte, a prova tem a sua maior projeoção, notando-eo somente s *»i^nçi9 
‘da RGK; ' -tl ■” : '• " ; ■ '■ - ‘ ' r

1953 - Resultados da equipa portuguesa nas provas realizadas em. 28 de Maio: 
Cãxahina livre ...i *
-42 - Ten.Coronel Francisco António Real... 349

' Allárto’Carvalhosa........*...... 347
82-"- J0sekAndrôa Ferreira............ 336
92 .*■ Alherto Andréssen JuPiSr*-....... . 334

102 - Carlos Botelho,........ 3J5CL 1696

Pistola livre.........
30 Moisés Cârdoso.'............... c...... 516
•52 w Àntóniò Duarte’Hfontez.• 499
83"** Francisco’ Rafael Rodrigues......... 492

* .. 9a.-üí- José Andréa Ferreira....»••••••••■«.«*4S3
102 - Francisco Luis'Oliveira Junior.465 ^2445

Total da equipa.4141
Classificação final

França -1755 + 2541. => .4296 
Portugal-1696 + 2445 = 4141
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Clasaifioacão final nor equinas t
Carabina livre . .

. mè.; 
m; 
eíl; 
iDir;
ESP*
pcoav

Pistola livre
ESP0...0
m•;•**

bbl;..#.
' ixn£..«.

por*;....

Pistola de velocidade
ESP'........ ..... 179/L601
PQR*.............. 175/1489

Neste ano,' nota-se a * comparência total tanto ' em oarabina livre'como em 
pistola livre*, mantendo-se somente a presença, o orno no ano anterior, de ESP 
0 em pistola de velocidade.

* 1583 
. 1576 
. 1548 
; 1512
* 1477 
. 1465

1717 
1680 

.. 1664 

.. 1605 

.. 1601 
1574

1951 - ESP - POR realizado em Granadaf de 21 a 23 de IêlíOç 
Sllwltados obtidos pelos atiradores portugueses:

2a - Luís ••..•••••••........ •••••••*••• 530
30 - Carlos Botelho.®............. *........... 522
50 - l&nuel Pereira da Silva....*,............ 514
6a - íknuel Rocha Barbosa*;......... *.... . 512*
7a - Abílio Brandão............................ 511

Pistola livre. 60 tiros- •
72 - Rogério Tavares,............... ....... .*... 466

Pistola de velocidade
ia -■ Rogério Tavares, .**•..................... 60/548
5a - Carlos Botelho...........................59/515
6fl -w K)isés Cardos o  ............... ........ * ,58/477 177/1540
©a-w António Gentil Üartins..,,............... .57/497
90-^- José Lopes Fernandes*....•••••••.••••••56/483

Por dificuldades- insuperáveis na seleoção de atiradores para formar c. equipa 
de pistola livre, Portugal somente apresentou um atirador, para marcar a sua 
presençi..
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Classificação final nor equinas:
Carabina livre

PQRi.., ...e 1566
ESP..o. oora 1565

Pistola livre
es?;... . o . e 1576

jW-stola do volocidade
PCST;............. 177/1540
2SP„e....... ....... 177/U38

Pacto de assinalar neste Tbraeio latino (que infelizmente se limitou a um 
POR <8 ESP) foram as vitorias de Portugal perante a Espanha,. tanto' em oarabina 
livre como em pistola de velocidade;
Por razões que n&o oonstam'dos arquivos da nossa Federação, os outros signa
tários do Acordo de Bisley,, não realizam nenhumas das provas que lhes compe
tia 0

1952 - Verificado o desinteresse ia maioria das Federações em cumprir o aoozv- 
So^ivremente estabelecido, a Federação Portuguesa em 28-de Ifacejesòreugare à 
sua congénere ‘ panhola a denúncia do Acordo de Bisley, admitindo’/ entretan
to,a vantagem do se criar um torneiç entre as duas Eações Ibéricas,,
Após troca de vária correspondência, á Fedéração Espanhola igualmente renun
cia à participação nos Ihtches latinos tal como estavam fixados/ e'admite que 
núiiM reunião intomacional a realizar-se em Oslo,- em Julho de 1952/ fosse o ■■ 
assunto ventilado para uma melhor estrtutüração do mencionado torneio. Segun
do parece, nada 'se'résolveu nessa reunião„ *
E assim-acaba esta 2&<fase dos-lhtches Latinos.

+X+X+X+X+X+X+X+X .
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Em Pistola Livre somente concorreram, 3 equipas completas (FRA - 131/1 
e incompletas a de POR (com um atirador)..
Em Pistola d$ Velooidade concorreram 4 equipas completas (EIRA - UCA 
ROM) e um atirador de POR.
Resultados otitidos pelos vencedores individuais e colectivos.:

Carabina. livredeitado
SHORT (ROM).......................... 589
ROIdSNIA.aec.s...................... 2330

.Caraftiua livre - _3_ x .40
SIRBU (ROI:)';. ..... -..........1134
R0333NIA. ............................ 4470

Pistola livre. . .
( TAPEtT (ROTO- . . ,.......... . 54S

ROlEETDl.e3o««i>o<ruaao»«aa.<r ■ c r . _ Jí3148
Pistola de velocidade

S333FAE (ROlOc.......  587
ROI33HIA............................ 2320

1964 - Para início da 2a volta desta 3& fase, realizou-se em Veneza',' de 26 
“29 de Atxril,' o VIII Torneio, para que foi convidada, pela primeira vwn 
a Pederagdo Grôga, ençontrando-se presentes as seguintes equipas:

K3L - ESP - GBE - EGA - IOT - POR - ROE.
Resultados da equipa portuguesa:

GaraMna livre - deitado
24& - Antonio Fiai Tavares........... 564

Carabina livre - 5 x 40
158 - António Fiai Tavares....... ..1080

Pistola livre
118 - António Jo^ge....... .......... 524

Pistola de velocidade
17e - Rogério Tavares............ 551

Verifioa-se que, neste ano,-a representação Portuguesa foi algo simbolioa, - 
PqT outro lado','"passando‘a existir no programa do Torneio, uma prova'de Cap- 
rabina Standard - 3 x 20, a nossa equipa também nela não tomou partej" nem 
simbolicamente'.
A Fxarça rião compareoeu neste Torneio.
As eqj^ipas representativas voltaram à formação de trôs atiradores'.
Em CP, C3 e PL somente POR não apresentou equipa.
Total de atiradores na classificação individual: 25 ™?a duas primeiras o 21 
aà teyoeira.
Em CS, sòmcntc sorcorreram ITA e GRE, com 7 atiradores.

- ROM)

- im -
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Em FV, a BEL não concorreu; EDIf e FOR apresentaram um atirador; as equipas 
apresentaram 3 atiradores e 1 suplente 0
Resultados o*btidos pelos vencedores individuais e colectivos:

Carabina livre - deitado
SEIKT (EQlOo............................ 593
R0IE3IA............................... 1762

Carabina livro -- .3 x 40
OXARESCU (RCàíJoo....................... 1156
nOüKHA,............................. 3397

Carabina Standard' « 5 x 20
CHIRICO (CB3).,......................... 836
ITAIJA,*,,..,..... ............... ...«,«2462

Pistola livre .
OAHCIA. (E3P)'oa..........................553
ITALIA.............*..................1634

Pistola de velocidade
EITES1 (nCK)o.................... 593
EOISHXi....................  1757

...I " * .

±965 - Realisa-se. ~en l&R&CQ, de 27 a 29 de Abril o XX Tcmeiof encontrando- 
^se~presentes as .equipaa dos seguintes países: ..

BEL - E3P - FRA - CEE - ITA - BON - FOR - ROlí.
Resultados da equipa portuguesas

Carabina livra ~ deitado
102 FaruGl Correia da Cesta..........   584
222 César Silva Baptista. .............  567
242 - Eério Borges Langa................   530 1681 - 8»

Carabina livra - 5 x 40
16Q - í&mel Correia da Costa.»...... ...1054
l?a - César Silva Baptista............. ,1051 - JJBo formou equi^

Pistola livre. .
122 « Antonio Jorge*..............   519

■ 202 w André Antunes,... ....ã............501
. 239 - Albino Paulino de Jesus.........   494 1514 - 7a

Pistola_.de velooidade
152 « Ramiro Guedes Campos..............562
172 Emílio Roldão......... ,.......... 555 " '
20fi - António Gentil _ iÊirtins. ..... 0., -« . 545 1662 - 5a

As equipas mantiveram a constituição de 3 atiradores. A prova de CS3, taifr* 
bem n£Lo fez parte deste Torneio.
Tanto em O como em PL, a totalidade das equipas presentes executam as pro
vas com um total de 24 atiradores em cada uma.
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Em C3 executam a prova 7 equipas» Portugal não apresentou equipa, par a ul
tima hora o atirador seleccionado,Antonio Fial -Tavares,ter sofrido um aciden
te de trânsito, que não permitiu a sua deslocação a Honaco, nem tampouco hou
ve hipótese de o substituir, pelo que se deslocaram somente 2 atiradores» 
Total de atiradores en C3: 23»
Sm F7 efcecutaram a prova 7 equipas. Equipa da BEL sãmente apresentou 2 ati
radores»'
Resultados obtidos pelos vencedores individuais e colectivos:

Carabina livre - deitado
cn.ur (roh)...................................    591
TPAT.TA,.’. ..................................  1761

Carabina livre - 3 x 40
FEKECATtT (ROIí),.........i.1133
ROIEIIXA»......,....................... 3383

Pistola livre .
VERGEL (ESP)»...........................554
ESPAHEA....e..............        «1695

Pistola de velooidade
ROSCA (ROlí)............................ 592
ROIEHIA................................1760

1966 - Celebrando-se neste ano o 502 Aniversário da F.P.T.,conseguiit-se a 
cõnoòrdânoia das restantes FederaçSea para que o X Torneio se realizasse’ em 
Lisboa, muito embora, pela escala, essa organização competisse a Espanha»
Reste modo, o X Torneio realizou-se em Lisboa, de 19 a 22 de Ifeio',' encontran
do-se present es as seguintes equipas:

ESP - FRA.- CRE-m-IOr-PGR - ROM.-
Resultados da equipa portuguesa:

Carabina livre - deitado
133'- Horacio Silva»....... •••• 580
182 -- Armando Nuneà Henriques........ . 575 ' “ 1
27® Luís Hcnrorth.................... . 557 1712 - 6»
262 - Cesar Silva Baptista...............  563'

Carabina livre - 5 x 40
222 w João Robalo............ Í...... ..,.1040
232 Armando Runes Henriques»............1038 " " '
253 - Rui Romão Ramalho.................10l9 3097 - 6&

Pistòla livre
123 - Paulo C. SimíSes........
132 *.*■ André Antunes..........
212 w António Jorge
22» - Albino Paulino Tesus^ „,

535
533
506
502

1574 63
foCC9:i
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Pistola, de velocidade
11&*'José i'anuol C. Carpinteiro....... ,......572
180- ,3mílio ’ Roldão ................. 546
20fi- 'Albino Exulino Jesus.................. . 542 1660 - 6&
l?o- Ramiro Guedes Campos.,................. 556

As equipas mantiveram a constituição do~3 atiradores, podendo os atiradores 
suplentes executar as provas, incluindo-oe cg resultados na ciassif ioação in
dividual.# * * f

Sm CD, C3.e PLj a totalidade cLes equipes presentes executou as provas, com um 
total de 28, 26 e 24 atiradores respectivamente.
Em F7 somente executaram a prova 6 equipas completas; não concorreu a equipa 
da BEL'. Total de atira&res: 21.
Em CS3 somente executaram a prava 5 equipas completas; PGR s BEL não se apre
sentaram'. Total de atiradores;'18.
Resultados obtidos pelos vencedores individuais e colectivosi

Carabina livre - deitado
SAHDCH (ROlO.....................   593
ROlSajIA.... .....  1768

Carabina livre - 5 x 40
SüJíTDGR (ROll) o.....1................. 1128 _
R01ENXA............................ 3342 .

■ ' Carabina Standard -■ 5 x 20 - ■ _ -
TORRE (ESP)'..,............ 560
ROISm..,.......................     ,1659 '

Pistola livre
GIDSCA (ROH)........................ 552
ROMJHIA................... 1644 ‘

‘ Pistola de velooidade
DHITRHT (ROIí)................  '589 ■ ■
R0H3ELA........ ........... ..... ; .‘.1749.

..... . ' *

1967 - 0 XI Torneio, em princípio, pertencia a Espanha.. Hb entanto, a Grécia 
aprasentou■ oportunaiente uma proposta para que o mesmo fosse organizado pela 
sua Federação, para”obstar ao inconveniente (?) de a maioria das equipas, em 
dois anos sucessivos, se deslocarem.à Península Ibérica.
Como aquela proposta fosse aprovada, este XI Torneio,realizou-se em Atenas 
de 9 a 11 de Junho,..oom a.presença das seguintes eqiipas:

. ESP - FRA - GRE - ITA - EDR - POR — ROÍ!.
Saliente-se que à nossa Federação, logo de início, se levantaram dificuldades, 
uma voz que não foi concedido superiormente o necessário apoio financeiro.
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As siri j somente foram seleocionàdos -para se deslocarem a Atenas: Cesar SilVu 
Baptista' eia CD e C3, Rogério Tavares em PT e Paulo Câmara Simões em PL* 0; ; 
primeiro/ infelizmente, adoeceu, impossibilitando a sua deslocaçãoj e p'sp- ' 
gundo, por razões de ordem pessoal o profissional pediu escusa. A P'/P*T/ ata
da diligenciou, superiormente pára que estes dois atiradores fossem substi
tuídos ? mas sem êxito* Assim, somente se deslooou o atirador Paulo' Cânfora 
Simões em PL, cuja classificação foi a seguinte i 12& oom 523 pontos’. ,
lanteve-sQ o critério anteriormente adoptado* equipas de 3 atiradores/ podeis 
do os suplentes atirar na classificação individual*
Em CD e C3 concorreram 6 equipas (a totalidade, dada a ausênoia de POR) oom 
um total do 23 e 22 atiradores respectivamente*
En CS5, PL e PV concorreram 5 equipas, faltando em todas ISDN e PCB (IDH apre
sentou individualmente dois atiradores em PL e um em FV) oom um total de 17, 
20 e 19 atiradores.respecbivamente.
Resultados ottidos pelos -vencedores individuals e ooleotivos:

Caratina livre - deitado
CALVO (ESP).,*.*,,... ...............594
ESPAKHA.............  *..1770

.Caratina livre - 5 x 40
PEEffiGATÜ (R0K)o,.-...1139 
EOEEHXA.. ....... ............ 3389

Caratina Standard3 x 20
lyHEGATCr - (Ron) ..... .... 560
ROIEEIA..................... ......... 1670

Pistola livre
■ ' VER’GSL (ESP)0   552

ESPARSA .............................1623
.Pistola de velocidade

KfflESCTJ (ROR)....................... 591
BGEEHIA..................  1766 -

1968 - 0 XH Torneio realizou-se eri Barcelona, de 18 a 23 de ISaio/ com a pre
sença das seguintes equipas: ___ ___

BSL - ESP - PRA - GHE - ITA - UM - POR - ROE*
Resultados da equipa’portuguesas

Oaratira livre a deitado
27fl -w Pedro Vila Real?.;....574
289 - l&rruel Delfim G^erreirOo.,...... 572

i' - i. 1,

Pistola livre
.22Q - Paulo Câmara Simões.*...... 516

Pistola de velocidade
209"=* José Iknuel C„ Carpinteiro*,,*...... 569
219-— Ramiro Gusdes Campos,.,..... 562
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I&nteve-se o orltério adoptado ultimamente, de eus equipas serem constituídas 
por 5 atiradores, atirando os suplentes para a classificação individual*
Em Carabina Livre - deitado -’concorreram seis equipas (todas,menos Portugal) 
com'um total de 50.atiradores*
Em Carabina Livre— 3 x 40, executaram a prova seis equipas com um total de 
23 atiyadores
Em CS3, PL e PV concorreram 5 equipas completas*
Resultados obtidos pelos vencedores individuais e colectivos:

Carabina livre - deitado
LAPCRTÜHE (BEL);,00.V................... 598
ROIEim............................... 1777

Carabina livre - 5 x 40
LAHJOTHE (BEL) ’
R0133HB........  3426

Carabina Standard - 3 x 20
0LAHS3CTT (ROIí)..........................566
R0ÜEHI&. *................ *... .1692

Pistola livre ..
suara     557
ROiEHIft.    1760

Pistola de velooidade
ÜÜRIPSA. .(ROE)............  591
ROIENIA................... ............. 1760

1969 - 0 Xin Torneio realizou-se em Bordéus, de 22 a 25 de í&io,' oom a pre- 
iênça das seguintes, equipas

BEL - ESP FRA. - ®E - im - MDN - POR - ROM»
Resultados da equipa Portuguesa:

.Carabina livre - deitado
303 - césar Silva Baptista........ . 571

Pistola de velocidade ■
24» - Ramiro Guedes Campos.....554

Pelo que se menciona,a representação portuguesa foi notavelmente simbólica*
Itativeram-áa as.características dos últimos anos na constituição das equi* 
pas 6 a possibilidade de os suplentes contarem para a classificação indivi
dual.
Em CD 6 CS concorreram a totalidade das equipas presentes, oom a natural em*- 
clüsâo de Portugal, oom uma frequência de 32 e 27 atiradores, respectivamei*- 
te.
Em CS3 e PL õonoorreram 5 países (menos U)N e POR) e um total de 23 e 25 ati
radores, respectivamente* ,
Em PV oonccrreram 5 países, faltando M3R e POfy num total de 26 atiradores.'
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Resultados obtidos pelos vencedores individuais -e colactivos*
' Carabina livre - deitado

USL CERRO (ESP).................... 594
■ESPARHA.......... ....................1774

. Cay&bêna livre.■? 3 x 40
EHRAHT (mi) *..................... .1155
mm.....,..... ............ 3434

Cgr^bina Standard - S x 20
ERRAIJI (mi)."....;'mm................ . 569
■Tim.....;.. ........ .......... .‘.1689

Pistola livra
. BE&TOBEAfflT (ROM).’'..'....... ;........ 545
ESELHHA...............  1617.

Pistola de velocidade ■ _, ■ ■
araBLHKi (m)......................   589

, . ITALIA,................... •........... 1750

1970 - 0 XIV Torneio realizou-se em Bucareste, de 7 a 10 de Juriho, com a pre- 
Ümça’'das seguintes equipas s, • ^- .. ...

BEL - ESP - FRA - GRE - ITA - H)R - ROM. •
A F.P.T. não se .fez representar, por falta de apoio financeiro.
Pôuoós elementos possui- a- Federação sobre- o desenvolvimento deste XIV Toiv 
neio.
Sabe-se que -em; CL compareceram 45 atiradores, em C3 - 39j- em CS - 35, em PL - 
24 e em PV - 37. |\ ■
Os vencedores individuais,__foram os seguintes:

Carabina livre - deitado
XAF0R!3JDIÍE; (BEL)................... 596

Carabina livre.- 3 x 40
SAHDCST (ROM)............................1161

Carabina Standard ->3 k 20
VASIIESCU (ROM)...................... .573

Pistola livre
CAME2LIA (ITA)....... -................554

Pistola de velocidade
ROSCA (ROM)..................  596

1
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1971 - XV Torneio realizou-se em Turim, de 6 a 9 de l&io, oom a presença das 
Seguintes equipas: ..... . - ’

BEJj - ESP FRA-- GRE - ITA. - IOÍ - POR - ROI^
E de notar que Portugal se fez representar neste Torneio por um únioo atira
dor, e mesmo assim,assurdjdoo encargo das respectivas despesas.
Resultado aloançado pelo atirador portuguSs:

Carabina livre - deitado
17fl - Armando Nunes Henriques.......... . 584

Assinalando-o início da 3» volta deste Torneio, foram incluídas no respeoti- 
vo programai as provas de CAC e PAC, aiábas com 40 tiros..
Em GAC concorreram todas as. equipas presentes, com excepção de POR, oom uma 
frequância de 22 atiradores.
Em CD ooncorreram todas as equipas presentes, oom excepçâo de IDE e POR, que 
apresentaram um atirador cada.
Em C3, PV, EAC e CS3, com excepçSo de HH e POR, * as equipas presentes oon- 
oorreram a estas disciplinas, oom uma frequSnoia, respectivamente, de 24,
22, 2? e 22 atiradores..
Em PL, aconteceu, o mesmo quo no parágrafo anterior, só que H)N apresentou 
um atirador. Total de atiradores concorrentes: 22

Resultados obtidos pelos vencedores individuais e colectivos:
Carabina livre - deitado 
2M3L3 (ROK)t„............... 594

• TTAT.TA.... ............ ..................... 1769

Carabina livre - 3.x 40
- DE CHIRICO (IM:)............. 1152
mm............................. ...3424

Carabina Standard - 5 x 20
US (ROIJ)............  573
ROIfflrOl';. . . ............................1699

Carabina ds ar oftwpr-imiftn
SâHDCR (ROI.t).............  377
ROÍEHIA..... ......................... H09

Pistola livre . .
Ç4RCIA (ESP)............................. 553
RQIEHB................................ 1632

Pistola de velocidade
TRIFSA (RQH)........................... 593
ROLEHIA............................... 1770

Pistola de ar oonrprinido
DE IUGA (ROH)............ ............. 385
ROUENXa.............    1141
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1972 - 0'XVT Torneio realizou -se em Monte. Cario,- de- 25 a 28 de l&io,' oom 
ã^presença das_seguintes equipas:

BEL - ESP - FRA. - GtE - m - IXflJ - POR - ROM. - •
A equipa pòrtuguesá só apresentou equipa completa em CD e C3 e um atirador 
em PL e PV'.
Resultados da equipa portuguesa:

Carabina livre--.deitado- • - -
23fi Cesar Silva Baptista. • • 1. •. • ... *•..•' 585. ''
242 w Amando Runes Henriques. ......... . 585
262 Fernando'Edgòr dò'Carmo...,.... . 584 1754 - 8®

Carabina livre - 5 x 40
. .-23B -* Cesar Silva,Baptista................1011-- • r

240 - Armando Hunès Henriques............ 1010 - *■_ ■_ \^,ny
260 - Fernando Edgar do Carmo..*........ 967 '2998 - 7®

Pistola‘livre '
142 - André Antunes................... . 533* ~ - 1 ’ m\*m

Pistola de velooidade ...........
25® AndréAntúnés......... ..... . 560

- * 1

Em CD oonoorréram todas ás equipas presentes, com uma frequência total de 
28 atiradores'.'
Em PV oonoorréram 7 equipas completas com êxcepçSo de POR qüe sononta apre
sentou um atirador. Frequência total: -28 -atiradores.
Em C3 executaram a.píòva "também 7 equipas,- com.exclusSo de. MDN - to
tal jde 24 atiradores*; - ' ’ \ - • ?
6 equipas òompletas oonoorréram a CS3 e -PL .com exclusão de HOH e - POR, nnn 

total de 19 atiradores em_CS3 e 20 em'_PL. . J
Somente 4 equipas óòmpíétáá - BEL -,.ESP - ,GRE e ROM - entraram em PAC oom um 
total de-17 g.tiradõrès. ..... \ ..
Finalmente'êm CAC somente ^concorreram oom equipas á BEL - GRE e ISDÍH, oon um 
total de 15 atiradores,
Resultados obtidos pelos vencedores .individuais e colectivos<

Carabina-livre — -deitado1 -
ÍÍE'CHIRiCO "(m)...........  '597
GREciA....;....;:.    Í784,

Carabina' livre - 5 x 40 '
ERRAHi^ioa:).'......;.;;;............. ; usi.
eeuja;...;........... 3356.

Carabina Standard - 3 x 20
LTJCA (m)............................  569
ITALIA........... -................ .1696
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Qarabina de ar comprimido
EEMin (m).........................   360
BÉLGICA,...,........ 1082

Pistola livre
FAGGIOH* (FRA*)......... .............. . 559
FRARÇA. .  ......... ....... ...... * .1662

Pistola do velooidade
ERIPSA (ROM).........................  592
m. EHIA.............. .........>........1769

Pistola de ar comprimido .. ■ .
FAGGIÒH (FRA)....;,;....  389
íàasciA....;..........................;..1118'

1973 --0 xra Torneio-realizou-se* en Ponterédra, de 15 a 20 
presença das seguintes;, equipas * ■■ * ]

BEL -r ESP -mL - GRÊ - ITA - 1m- POR - ROK. .
Resultados da equipa portuguesas

.............................. , i -

Carabinq livre - deitado
9» - Armando Bupea Henriqies’........ • • 590
27» w Fernando Jítfreira-da Silva.;,,;....'575
28»l&rio Ribeiro,----,,...... 565
Í7fl - CeBar Silva Baptista.587

Carabina livre - 5 x 40
23» - lário Ribeiro;;.......'•••••«UOQ -
25» -- César Silva Baptista........ ..1089

'** 26» - Armndo-BuZiès Henriques........ .;1Q79
26» - Fernando Edgar do Carmo,..........1051

. ■ Careftiina Standard - 5 x 20 - ‘ \ ■ " * > 't '
25» - Fernando Edgar do Carmo;#....... 523

- 26» "Armando ’ Runes Henriques. .. • * 519
27» - iario Ribeiro.................. «_507

. 0 - 24».-- Joâo-Jiílio Gomes da Silva.:..>,531
Carabina de ar ocoprimido
21» JoSo' Júlio Games dá Silvá.......... 352
22» Fernando Edgar do Carmo...........v. '351
26»Rui Romão Ramalho. ...,.... . 552'
„14» -;Armando-Munes-Henriíjies,357 .

Pistola livre
15» - André Antunes................... 537
22» - José -EncamaçSò -Pereira., .......«•• 503'
24» - António Jorge. .............495

de Jklo, oom a

1730 - 8»

3268 - 7&

1549 - 7»

1035 - 7»

1535 - 7»
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Pistola da velocidade
202 - António J^ge................ . 557
228 Hiòârdo Ferreira Durão...........  550 ~ '

- .248-- J0sé'Encarnação pereira......... . 529. 1656 - 7*

0 nosso País fez-se representar por 6 equipas completas, não entrando somen
te em PAG.
Sm CD concorreram todas as equipas presentes, com um total de 32 atiradores.
Em PAC ponoorreran somente 5 equipas completas (menos HA - I90N e POR), oom 
um total de 22 atiradores.
Has restantes disciplinas oonoorréram 7 equipas: em C3 não compareceu HEí, 
havendo 28 atiradores;• em CS3 faltou' ÍCT, oom um total de 27* atiradores; em 
CAO faltou a CS2E,oom-27-atiradores; en PL, a ausência do IDN, com 26 atira
dores1, e, finalmente., em- PV não- compareceu BEL, com 25 atiradores.
Resultados ohtidos pelos vencedores individuais e colectivos:

Caxahína livre^ .deitado-
IMEHDS (GEE).......................59.6
EOSSarn........................ ...*.1773

Qarabina livre.- 3 x 40
EMEEAZ (FRA) .........  1158
R0Í33HIA.1..  3434

. . ..Qarabina-Standard - 5 x 20
. . . DEL VILrAR.(ESP).......... 580

ITALlÃ...............i............. 1694.
' . ' t , , . ■ ' 1“

' Carahina de ar comprimido
KAiBAiT  3082

> ■ ROÍENIA.. ..... *............ ......... .1139
Pistola livre
FAGGION (FRA) ................... 560
FRANCA.....................  .1667

Pistola de velooidade
R03GA' (ROM)#........    593
JISPAREEA.................. 1......... .1756

P^stòla- de ■ ar comprimido
FAQSIOHCÍBA).'......  .'384
SBAJjgi................    .1134

1974 - 0 X7IH Torneio, realizou- se em Bruxelas de 21 a 25 de 2&io oom a pre
sença das seguintes equipas:

BEL - ESP - FRA - GRE - .EGA - 1OT - POR - ROM.
Resultados da equipa portuguesa:

Caxahina livre - deitado
152 w Armando Nunes Henriques........ 588
22° Cesár Silva Baptista........... 560
298 -Pedro Vilã Real.............11.■■ 572 1740 - 7»
28s - lário Riheiro............... 573
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Carabina livre - 5 x 40
21® v Armando* Hunes'Henriques..••••••••*•« 1088
24® íSÍrio Ribeiro................... .. 1066
26® ^ Fernando Edgar do Carmo...........1 1054 3190
25®- Cesar Silva Baptista» ............ , 1066

Carabina Standard - 5 x 20
17® “ Armando Runes Henriques.a.,• ••••.•*.• 544
19® *■* Fernando Edgar do Camo........... 521
20® - iario Ribeiro».....;........*..... 519 1584

Carabina de ar conprinido
16® v Amando Runes Henriques........... 355
17® Fernando Edgar do Gamo..... 355
21® - lário..Ribeiro o .......... ........ * -558' 1048

Pistola livre -
18® - André Antunes......... ..........  525 .

7®

6®

6®

Pistola de velooidade.
19® - André Antunes*...... ... ..... . ..,. 566

Pistola, de ar corrariniAo 
18® - André'Antunes.*»*;.,.»..^......... 568

Em CD oonpareoeran todas as equipas presentes òon um total de 30 atiradores'*
. En C3- compareceram 7 equipas* (menos Iff®)' com’um total de 26 atiradores!

Has restantes disciplinas, executaram as provas 6 equipas oompletas! Em CS3, * 
faltaram ESP e'KJfT, oon 21 atiradores; em- CAC, -faltaram BEL* e ESP,' oom 21 ati
radores ; em PL, faltaram MDN e POR (com um atirador); em PV, ausência de KJN 
e POR (oom um atirador)£ oom 24.atiradores e em PAÇtausência de MOR e POR (oom 
um atirador)1, oon.22 atiradores»
Resultados obtidos pelos vencedores individuais o oòléctivosi

Carabina livre deitado 1
MTHOS^CKE)........................... 598
BÉLGICA!... . é .............*........... . 1777

Carabina livre - 5,x 40
HHiIEHHEIM (FRA).............     1153
KRAHÇA........      3436

Carabina Standard ■» 3 x 20. ............
DE CHIRICO (m).*eo....................  675
imiA........  1707

Qarabina de ar. conprinido ' ,
EHHÁHI'(m)........   375
mm/.......................... ...... 1119

Pistola livre
PGRmTTT (FRA)....;....................  561
ROIEHIA........ ...................... 1656
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F-í atola de velocidade
canRciiir (rok) , *        ....t......... 595
roieria......................... ... 4757

Pistola de. ar.oonprinido . .
COHHBLXIT1 í.’... 385
murcho........................ 1141

1975 - XIX Torneio realizoínfee*en Atenas,-de 19-a 25 do l&io-, oon a presença 
ããs-seguintes equipas: _ ^

BEL - ESP.- m-.fflE- m.- JOT - POR - ROM - Slfií
Feia primeira vez a Republica dê San iferinó' ooqparece- a este Torneio oon dois 
atiradores t un en CS, o um em PV,
A eqüipa de Portugal, comparece somente constituída por atiradores de oorabi- 
na. e, nesno assiçi,' suportando o encargo das despesas de doslooaçSo e estada'.
Resultados alcançados pela equipa: ’

Carabina livredeitado ■ -
232 - Arââfido Runes'Henriques.-. ,,,,,,, 580
270 ■* Fernando Edgar do Camo.......... 573
280 » lario Ribeiro......... ..... 558 1711 - 8®

■% i#*................................................ 4*. *t

Carabina livre3 ,x 40.
212 - Amando Runes Henriques...1086 -
22® iKrio Ribeiro...... 1..........1076'
232 Ferriando Edàdr ‘dò ‘Cárrió.»nv.v......1075 5235 - 6®

Gcgrabina Standard - 5 x 20
r 172 Arriando Runes Henriques,.;...... 541 '
■Í82 Fernando Edgar do Carmo,;..... 528
212 - itírio Ribeiro..,..... ....... . 507 1576 - 6®

Carabina de ar oonprinido
13fi - Amando Runes Henriques,; ......... 362
17B Fernando Edgar do Carmo,......355
192 .. lário Ribeiro',............... .. 544 1061 - 5®

Em GD oonpareoeran todas as equipas presentes (8) coe um total de 28 atirado
res, . .
Em C3 compareoeram 6 equipas (menos M3R e ESP, que,no entanto, apresentou 2 
atiradores) num total de 23 atiradores.
En CS compareoerán 6 equipas (menos ESP e I©R), concorrendo um atirador de 
3MEL, com um total de 21 .atiradores.
Em GAC oonpareoeran 6 equipas (menos ROM e ESP) coçi um total de 21-atiradores•
Em PL1 compare oeram 5 equipas (menos-FOR, UDITe ROM, apresentando as duos úl
timas, respectivaneçte dois e un atiradpres),
En PV oonpareoeran 5 equipas (menos BEL, ESP e POR, apresentando a primeira 
e segunda unfatirador cada, e SLR igualmente un atirador), oom um total de.
22 atiradores,
En E4.C oonpáréoeran 6 equipas (nenos POR e ROIi, apresentando esta última 2 
atiradores), oom um total de 23 atiradores.
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Resultados obtidos pelos vencedores individuais e coleotivos:
,Carabina livre - deitado

350 CHIRICO (m)....................... 590
mm;............................. i78i

Carabina livre .5 x 40
ROÍCARTJ (ROM)..........................1155
ROiEHIâ/........ ...................... 3413

forahin^ Standard - 5 x 20
* BSL HJlCEHHElií (ERA.)... ..............  573
ROWSlk‘mm9... ........ .. ............. 1691

Carabina de ar oomprimid^
'■ ■33BUraaD'(lHt).-..-...................... 380

MUUtáâ/.............................. .1122 ■
Pistola livre

CHEIUSE (m);....................... .. 554
EE&LIA.'....... ,............. .......... 1645

Pistola cie velooidade
IOH (RQH)*,........  596
R0133HIA................    ......1783

■ Pistola de ar oonmrimidò
. POERmCld? (rói)‘............. 382

íTtâHOA/. ...............................1137
É de salientar que -o'atirador SB CHIRICO, da ITA iguala o máxime do Torneio, 
em Cl\ com 598 pontos, assim como o . atirador ION da ROU, em P7, oom 596 pon
tos.

+X+X+X+X+X+X+X+X+X+

; í. 1 „ - ê * _ *
Lisheay 18 de Julho de 1975


