
CURRICULUM VITAE 
 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

NOME ................................................... Mário Lino Terreiro  

 

DATA DE NASCIMENTO ............. 15 de Agosto de 1947 

 

FILIAÇÃO ........................................... Henrique Terreiro 

 Adélia Gomes 

 

ESTADO CIVIL ................................. Casado 

 

 

 

FORMAÇÃO DESPORTIVA 
 

 

- Iniciou a sua carreira desportiva em 1964 no Judo. 

 

- Em 1966 iniciou a prática de futebol no Grupo Desportivo de Costa Cabral 

 

- Em 1966 dava os primeiros passos na carreira como Pugilista, com todo o seu 

empenho e dedicação. 

 

-Em 1966 foi Campeão Nacional de Boxe na categoria de Mosca. 

 

-Em 1966 foi “luva de ouro” no Torneio Internacional do Porto. 

 

-Em 1967 foi Campeão Regional de Boxe. 

 

-Em Julho de 1967 participou no primeiro Torneio de Boxe “Porto – Galiza” numa 

iniciativa promovida pela Federação Portuguesa de Boxe onde venceu o combate. 

 

-Em 1967 foi Campeão Nacional de Boxe na categoria de Mosca. 

 

-Em 1968 foi Campeão Nacional de Boxe na categoria de Galo. 

 

-Em 1969 foi Campeão Regional e Nacional na categoria de Galo. 

 

-Em 1970 foi Campeão Regional de Boxe na categoria Pluma. 

 

-Em 20 de Fevereiro de 1971 venceu o combate de uma Sessão de Boxe organizado 

pelo Movimento Nacional Feminino. 

 

-Em 1971 participou no IV Torneio de Boxe do F.C.Porto onde venceu. 



 

-Em 1971 iniciou a pratica de Karaté. 

 

-Em 1972 concluiu o curso de árbitro de Boxe. 

 

-Em 1 de Junho de 1972 participou na Sessão Mista da “Euroboxe” e venceu o combate 

na categoria de Galo. 

 

-Em 18 de Junho de 1972 foi Campeão Regional de Boxe na categoria de Galo. 

 

-Em 20 de Julho 1972 realizou um combate Neo-Profissional e venceu. 

 

-Em 10 de Agosto de 1972 participou no V Torneio Popular do F.C.Porto onde venceu 

o combate. 

 

-Em 29 de Setembro de 1972 foi Campeão Regional. 

 

-Em 1973 venceu o combate em França na categoria de Galo organizado pelo “ Boxing 

– Club”. 

 

-Em 1974 foi considerado o melhor Boxeur da Tournée de Ronhe. 

 

-Em 5 de Junho de 1975 foi proposto a treinador principal do F.C.Porto, não deixando 

de ser atleta. 

 

-Em Julho de 1975 foi campeão Regional de Boxe. 

 

-Em 1975 vindo de França participou no II Torneio de Boxe organizado pela 

Associação Portuense de Boxe vencendo o combate. 

 

-Em 1975 foi finalista na copa de França. 

 

-Em 30 de Dezembro de 1975 foi Campeão Nacional de Boxe como atleta e treinador 

do F.C.Porto. 

 

-Em 1976 foi medalha de Bronze na “Boxam”. 

 

-Em 1976 treinou a equipa de Boxe do Fânzeres. 

 

-Em 1976 participou na “Boxam” tendo ganho a medalha de bronze. 

 

-Em 1976 realizou um combate preliminar numa Sessão de Boxe Profissional onde 

venceu. 

 

-Em 1976 foi seleccionado para os Jogos Olímpicos. 

 

-Em 18 de Agosto de 1976 participou no VI Torneio de Boxe do F.C.Porto num 

combate de exibição. 

 

-Em 1977 foi treinador de Boxe do Centro Cultural e Social da Sé. 



 

-Em 4 de Abril de 1977 participou na final do Torneio de apuramento Lisboa-Porto-

Lisboa, prova da Federação de Boxe e organizada pela Associação de Boxe do Porto. 

Este torneio apurou os Seleccionados ao Torneio “Boxam” onde venceu. 

 

-Em 1977 foi Campeão Nacional de Boxe na Categoria de Galos. 

 

-Em 1977 foi seleccionado para o Campeonato da Europa na R.D.A. 

 

-Em 1977 foi também seleccionado para o Campeonato do Mundo na Jugoslávia. 

 

-De 1977 a 1984 treinou a equipa de Boxe do Ramaldense tendo conseguido vários 

títulos Nacionais, teve sete finalistas nos Campeonatos Nacionais, conseguiu uma 

medalha de Prata e outra de Bronze na “Boxam” de Corunha e participou na competição 

internacional designada “ Campeonato da Europa Alargado”. 

 

-Em 1978 foi treinador na Selecção Nacional tendo ganho duas medalhas de ouro. 

 

-Em 1978 foi treinador de Boxe do Grupo Desportivo Cultural de Fânzeres. 

 

-Em 10 de Dezembro de 1979 participou numa Sessão Internacional de Boxe e venceu. 

 

-Em 1979 participou na “Boxam”. 

 

-Em 1980 foi treinador de Boxe de Ramaldense F.C. 

 

-Em 30 de Janeiro de 1980 foi condecorado com o Diploma Honorário da Associação 

de Boxe do Porto. 

 

-Em 7 de Abril de 1980 recebeu um voto de Louvor da direcção do Ramaldense F.C. 

 

-Em 1981 foi treinador de Boxe de Ramaldense F.C. 

 

-Em 1982 foi treinador de Boxe de Ramaldense F.C. 

 

-Em 1983 foi treinador de Boxe de Ramaldense F.C. 

 

-Em 1984 foi treinador de Boxe de F.C.Porto. 

 

-Em 1984 foi Campeão Regional de Boxe na categoria de Galos. 

 

-Desde 1985 esteve sempre ligado à Associação de Boxe do Porto, tendo sido 

Seleccionador do Norte, Arbitro e membro do Concelho Técnico. 

 

-Em 1985 foi treinador de Boxe do F.C.Porto. 

 

-Em 6 de Julho de 1985 participou nas ” Festas da Cidade Barrind” na modalidade de 

Boxe ao serviço do F.C.Porto. 

 

-Em 1986 foi treinador de Boxe do F.C.Porto. 



 

-Em 1986 foi seleccionador de Boxe do Norte. 

 

-Em Março de 1987 colaborou como massagista na Selecção Nacional de Atletismo. 

 

-Em 13 de Novembro de 1987 foi convidado para ser massagista da V edição do 

Campeonato Mundial de estrada, tendo já trabalhado no Mundial de crosse.  

 

-Em 1988 pertenceu ao concelho técnico da Associação de Boxe do Porto. 

 

-Em 30 de Junho de 1989 concluiu o II curso de Massagistas promovido pela 

Associação de Futebol do Porto. 

 

-Em 8 de Novembro de 1989 foi técnico da selecção de pugilistas seniores da 

Associação de Boxe do Porto. 

 

-Em 2 de Dezembro de 1989 participou no Torneio de Homenagem ao Grande Pugilista 

Beiramarense António Magalhães promovido pelo Sport Clube Beira-Mar. 

 

-Em 1992 foi treinador de Boxe do Ermesinde Sport Clube. 

 

-Em 1994 foi treinador profissional de Boxe. 

  

-De 27 a 29 de Abril de 1995 participou no Congresso Internacional de Medicina 

Desportiva promovido pelo F.C.Porto. 

 

-De 13 a 21 de Maio de 2000 foi Seleccionador Nacional de Boxe e participou no 

XXXIII European Boxing Championships em Tampere na Finlândia.  

 

-Em 30 de Maio de 2000 foi homenageado pelo regresso à secção de Boxe do 

Ermesinde. 

 

-Em 2002 foi treinador de Boxe na Associação Recreativa e Cultural de Gueifães 

conseguindo vários títulos. 

 

 

-Realizou 276 combates de Boxe oficiais como amador neo-profissional e profissional. 

 

-Foi 6 vezes Campeão Nacional de Boxe. 

 

-Os clubes que serviu como atleta foram: 

 -Durante 14 anos o F.C.Porto 

 -Esteve em Lion e participou no Torneio de Dijon tendo ido a final 

 -Arranjou Manager e foi finalista da Copa de França. 

 -Integrou a equipa de Boxe de Ronhe. 

 

-Esteve também em Itália como Boxeur em Turim conhecendo também algum sucesso. 

 

-Lutou contra o Campeão Olímpico em Turim tendo o Combate honras de transmissão 

directa pela RAI. 



 

-Frequentou um curso de Treinadores em Belgrado tendo ficado em segundo lugar. 

 

-Frequentou mais quatro cursos de treinadores (um com um técnico Francês, outro com 

um Soviético, o terceiro com um Sul Americano e no quarto colaborou como monitor).  


