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Simão Pereira bate record com mais de 25 anos
Simão Pereira, atleta iniciado do Grupo de Convívio e Amizade nas Donas, terminou o
ano da melhor maneira ao bater o record distrital de Salto em Altura do seu escalão,
record este que pertencia desde 26 de novembro de 1989 ao atleta da ESNA Sérgio
Espírito Santo.
A proeza foi alcançada no passado dia 28 de dezembro de 2014, na Pista Coberta de
Pombal, no Torneio de Fim de Ano da Associação Distrital de Atletismo de Leiria
(ADAL). A marca de 1,73 m permitiu-lhe, para além de subir o record distrital em 2 cm,
ocupar o segundo lugar do pódio, pódio este que viu os restantes lugares preenchidos
por atletas juvenis.
Para além de Simão Pereira, que também participou na prova de 250 m, o distrito
esteve representado por mais 6 atletas do Grupo de Convívio e Amizade nas Donas.
João Bernardo e Daniela Barata nos 150 m, Rafaela Barata e Inês Reis nos 1000 m,
Nicol Agostinho nos 200 m e Luana Crisóstomo nos 250 m.
Participaram 184 atletas em representação de 7 distritos.

João Serralheiro foi o 1º veterano na S. Silvestre de Loriga
Ainda não tinham passado 24 horas após ter terminado, na segunda posição da geral,
a 2ª S. Silvestre dos Madeiros em Castelo Branco, quando João Serralheiro, atleta do
Serragel Covilhã, ouviu o tiro de partida para mais uma competição, desta vez no
Distrito da Guarda, mais propriamente na Vila de Loriga.
Para completar os cerca de 5600 m da S. Silvestre Serra da Estrela, que foi disputada
na tarde do dia 28 de Dezembro, o atleta Covilhanense levou 20,20 minutos, sendo 2º
na geral e primeiro no escalão de veteranos.
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Inês Reis vice-campeã nacional de Marcha
Inês Reis, atleta juvenil do Grupo de Convívio e Amizade nas Donas, sagrou-se no
passado dia 17 de janeiro, vice campeã nacional de marcha. O título foi alcançado na
pista coberta do Parque de Exposições de Braga, no decorrer nos Campeonatos
Nacionais de Juvenis, organizados pela Federação Portuguesa de Atletismo em
conjunto com a Associação de Atletismo de Braga.
Estiveram presentes mais 3 atletas do Grupo de Convívio e Amizade nas Donas. Nicol
Agostinho no salto em comprimento (8º lugar) e triplo salto (7º lugar), António Curto
nos 1500 m (6º lugar) e 3000 m (8º lugar) e Laura Taborda nos 1500 m (6º lugar).

AACB organizou Distrital de Absolutos em Pombal
A pista coberta instalada na Expocentro em Pombal foi palco, nos dias 17 e 18 de
janeiro, do distrital de absolutos da Associação de Atletismo de Castelo Branco,
realizado em conjunto com as suas congéneres de Leiria, Coimbra e Santarém.
Participaram cerca de 35 atletas em representação do CCDPCM da Sertã, Desportivo
de Castelo Branco e Grupo de Convívio e Amizade nas Donas.
Estiveram ainda a exercer funções de oficiais de prova os seguintes juízes do Conselho
de Arbitragem da Associação de Atletismo de Castelo Branco: Elisabete Oliveira, Sílvia
Alves, Tânia Lourenço, António Ramos e João Guilhermino.
Os resultados podem ser consultados em www.aacb.net .

AACB organiza Distrital de marcha e corta mato
No próximo dia 31 de janeiro, Rio Maior será palco do Campeonato Distrital de
marcha em estrada da Associação de Atletismo de Castelo Branco. Será realizado em
conjunto com as suas congéneres de Leiria, Coimbra, Santarém e Évora e haverá
provas para todos os escalões.
Já no dia 1 de Fevereiro, as atenções dos adeptos da modalidade viram-se para o
Parque Florestal do Alto da Cerca, Cortes do Meio, onde se realizará o Campeonato
Distrital de Corta Mato da Associação de Atletismo de Castelo Branco em conjunto
com o Corta Mato Alto da Cerca. Podem participar atletas de todas as idades, sendo
que no Corta Mato Distrital os atletas têm de estar federados na Associação de
Atletismo de Castelo Branco.
Os regulamentos das provas mencionadas podem ser consultados em www.aacb.net.
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Equipa feminina das Donas disputa Nacional da 2ª Divisão
Decorreu nos dias 24 e 25 de Janeiro, nas pistas cobertas de Pombal e Braga, a fase
de apuramento para a final do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta.
Do distrito marcou presença, em Pombal, o Grupo de Convívio e Amizade nas Donas
com uma equipa feminina, entre 39 participantes, e uma equipa masculina, entre 48
participantes.
As meninas das Donas conseguiram o 15º lugar, lugar este que lhes dá direito a
disputar a final da 2ª divisão. Menos sorte teve a equipa masculina, que por um lugar
falha a mesma final.
A final do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta da I e II divisão está
marcada para os dias 21 e 22 de Fevereiro na Pista Coberta de Pombal.
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