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No dia 16 de agosto o Clube de Tiro “O Pinhal”, no 
Algarve, recebeu o “1.º Grande Prémio Perazzi de 
Portugal”, prova disputada a 100 pratos e que contou 
com a participação de 146 atiradores, oriundos de 
Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Suíça.
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Grande Prémio 
Perazzi Portugal

texto: Rui Pereira
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o 
nível competitivo foi muito elevado 
com dois atiradores a conseguirem o 
resultado perfeito de 100 pratos, os 
dois seguintes com 99 e oito resul-

tados de 98 pratos. Após o desempate, o pri-
meiro lugar foi conquistado pelo veterano Jaime 
sampaio, seguido de José silva e David Lopez, 
respetivamente em segundo e terceiro lugar.

o verão do Algarve fez-se sentir da melhor 
forma nesse dia e ajudou à boa disposição e 
ao convívio vivido pelos atiradores e os muitos 
acompanhantes que também assistiram à 
prova. 

Prova sem falhas
Com quatro campos a trabalhar em esque-

mas diferentes, a prova decorreu sem falhas, 
tendo sido cumprido o horário previsto das 
esquadras. esteve disponível no clube a assis-
tência técnica oficial da Perazzi assim como 

em prata, uma espingarda Perazzi Mx8 atri-
buída em sorteio pelos participantes, prémios 
monetários e prémios em acessórios Perazzi.

o melhor exemplo a nível internacional deste 
tipo de provas é o Gran Mondiale Perazzi que 
se realiza anualmente em Lonato, Itália e conta 
habitualmente com a presença de 600 atirado-
res a competir na disciplina de fosso olímpico.

o dia terminou com a cerimónia de entrega 
dos prémios aos vencedores dos vários esca-
lões e premiados Perazzi. No encerramento, 
foram prestados os devidos agradecimentos 
e reconhecimento às entidades envolvidas na 
organização, nomeadamente o Clube de tiro 
de Loulé, o Clube de tiro “o Pinhal”, a fPtAC, 
a todos os armeiros e atiradores que divulgaram 
a prova e ajudaram ao seu sucesso, concluindo 
numa especial homenagem a José Paiva da 
silva, fundador da Cacicambra, pela sua filha, 
susana silva.

Classificações
1º Jaime Sampaio 100

2º José Silva 100

3º David Lopez 99

4º Francisco Sebastião 99

5º José Dias 98

6º Ana Rodrigues 98

7º Ricardo Colaço 98

8º Pedro Borralho 98

9º Dinis Fernando 98

10º Lazaro Hierro 98

a exposição da gama de acessórios, coletes, 
malas, roupa e sacos da marca.

Neste Grande Prémio Perazzi foi visível uma 
vez mais o elevado nível dos atletas portugue-
ses com 16 resultados acima de 96 pratos. o 
evento proporcionou uma boa oportunidade de 
preparação competitiva para o Campeonato do 
Mundo de fosso Universal a decorrer na sema-
na seguinte em Lonato, Itália, onde a seleção 
portuguesa constituída por Carlos Maia, José 
Norberto Dias e José stofel dos santos con-
quistou a medalha de bronze por equipas.

Satisfação
foram recorrentes os comentários de satisfa-

ção dos atiradores presentes pela natureza da 
prova em que o seu empenho, investimento e 
participação são recompensados.

o valor total dos prémios da prova ultrapas-
sou os 20.000 euros distribuídos pelos troféus 

Como habitual, as espingardas Perazzi foram a maioria.

Carlos Maia, da Seleção Nacional e Susana Silva 
da Cacicambra.

SuPer-VeteraNoS
1.º José Seromenho

2.º Miguel Bruno
3.º acácio Quintino

VeteraNoS
1.º Jaime Sampaio

2.º Joaquim reis
3.º rui arez

ana rita rodrigues, 1.ª classificada Senhoras 
(6.º lugar na Geral).

JuNioreS
1º Diogo Palmeira

Filipe Cláudio Dias, dinamizador do evento pelo 
Clube de tiro de Loulé.

Muito público a assistir ao desempate final.

SeNhoraS
1.º ana rodrigues

2.º Mónica albino
3.º Sandra tavares

os três primeiros classificados do 1º Grande Prémio Perazzi Portugal: Jaime 
Sampaio (centro), José Silva (esq.) e David Lopez.
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a marca de cartuchos rio apoiou o evento.

José Silva após ter completado os 100 pratos. Pensávamos 
que já teria conquistado o primeiro lugar directo. afinal 
tivemos mais um 100 e no desempate ficou em 2º lugar.

Presença da assistência técnica oficial da Perazzi.

troféu 
Michael Sambrook
o Grande Prémio Perazzi Portugal tem um 
troféu especial. o troféu Michael sambrook 
será entregue ao vencedor de três edições 
desta prova.

20.000 euros em prémios
o 1º Grande Prémio Perazzi de Portugal contou com o valor de prémios que ultrapassou os 20.000 euros. Além dos tro-
féus em prata entregues aos vencedores de cada categoria, de prémios monetários e em acessórios Perazzi, houve ainda 
o sorteio de uma Perazzi MX8 entre os participantes.

a prova disputada a 100 pratos contou com 146 atiradores.


