Notícias Atletismo
Donas com bons resultados no Nacional de Juniores …
O Grupo de Convívio e Amizade nas Donas participou em várias provas nacionais
tendo obtido bons resultados. No dia 7 e 8 de fevereiro, decorreu em Braga o
Campeonato Nacional de Juniores em Pista Coberta, tendo a equipa da Cova da Beira
participado com 7 atletas, 4 deles ainda juvenis. Inês Reis foi 5ª classificada nos 3000 m
marcha com o tempo de 15.31, 65, Laura Taborda foi 9ª classificada, primeira na sua
série, nos 1500 m com o cronómetro a marcar 5.03,59, Carlos Maia foi 17º classificado,
o primeiro a não conseguir o apuramento para a meia-final dos 60 m, com a marca de
7,34 e foi 18º nos 200 m com o tempo de 23,59. O atleta Pedro Morgado foi 8º
classificado nos 400 m com o tempo de 52.12 e nos 60 m não foi além do 26º lugar
com a marca de 7.41. Filipe Curto foi 20º classificado nos 3000 m com o tempo de
9.30, 27. Nicole Agostinho saltou 4.68 m no salto em comprimento, sendo 14ª
classificada, e 9.95 m no triplo salto, sendo 15ª classificada. O tempo feito pela
estafeta de 4 x 200 m constituída por Nicole Agostinho, Maria Brito, Inês Reis e Laura
Taborda, deu ao GCAD 0 11º lugar.

….. e na Taça de Portugal de Marcha Atlética
O Estádio Drº Magalhães Pessoa em Leiria recebeu, no passado dia 1 de Março, a
Taça de Portugal de Marcha Atlética.
O Grupo de Convívio e Amizade nas Donas foi o único representante do distrito. Inês
Reis foi a atleta melhor classificada sendo 2ª classificada, nos 5 000 metros marcha,
com o tempo de 26.55,49 mais 15 centésimos que vencedora. Sara Salvado foi 8ª
classificada no seu escalão com a marca de 34 30, 67. Luís Pássaro foi 5º classificado
nos 20 000 metros marcha com o tempo de 1.35.49,2. Francisco Serra foi
desclassificado e Manuel Alves desistiu.
Coletivamente, a equipa da Cova da Beira foi 2ª classificada em Femininos e 9ª em
masculinos.
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Distrito com uma medalha de ouro e três de bronze
Foi na Pista Coberta de Pombal que, decorreram em simultâneo, nos dias 14 e 15 de
Fevereiro, os Campeonatos de Portugal e os Campeonatos de Sub-23.
O grande destaque vai para o Grupo de Convívio e Amizade nas Donas que
conquistou três medalhas. Catarina Carvalho obteve, na prova dos 3000 m dos
Campeonatos de Portugal o primeiro lugar com a marca de 9.42,49 enquanto que as
medalha de bronze de Sub 23 foram conquistadas por Luís Pássaro nos 5000 m marcha
com o tempo de 22.05,37 e por Carla Mendes nos 800 metros onde obteve o registo
de 2.15,82.
O Grupo de Convívio e Amizade nas Donas esteve ainda representado por Pedro
Morgado nos 400 metros, onde foi o 4º júnior com o tempo de 50,72 e por Carlos Maia
nos 60 m onde foi o 11º júnior com o tempo de 7,31 . A estafeta feminina de 4 x 200 da
equipa da Cova da Beira, composta por Maria Brito, Ana Rita, Marisa Vieira e Beatriz
Ferreira foi 4ª classificada com a marca de 1.57, 54 enquanto que a masculina,
constituída por Fábio Barata, Alexandre Almeida, Pedro morgado e Carlos Maia fez a
mesma classificação com o tempo de 1.57, 54.
O Desportivo de Castelo Branco, através do seu lançador Francisco Belo, conquistou,
nos Campeonatos de Portugal, a outra medalha de bronze. Foi no lançamento do peso
onde o atleta lançou 17,61 m.

Gabriel Macchi convocado para Mundial da Maratona
Gabriel Macchi, juntamente com os seus guias Martim Nunes e Jorge Rodrigues, foi
um dos 8 atletas selecionados pela Federação Portuguesa de Atletismo para o
Campeonato Mundial de Maratona do Comité Paralímpico Internacional que se realiza
no dia 26 de Abril, em simultâneo com a Maratona de Londres.

Donas dominam distrital de Marcha
Foi no dia 31 de Janeiro que decorreu em Rio Maior o Campeonato Distrital de
marcha em estrada da Associação de Atletismo de Castelo Branco, realizado em
conjunto com as suas congéneres de Leiria, Coimbra, Santarém e Évora.
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Do distrito marcou presença o Grupo de Convívio e Amizade nas Donas, sendo os
novos campeões distritais da modalidade os seguintes atletas: Sara Salvado ( 20.42 nos
3000 metros marcha), Paulo Soares ( 26.19 nos 4000 metros marcha), Inês Reis ( 28.03
nos 5000 metros marcha), Liliana Martins ( 54.30 nos 10 000 metros marcha) e Luís
Pássaro ( 1.40.37 nos 20 000 metros marcha).
Em funções estiveram os juízes Elisabete Oliveira, João Guilhermino e João Cunha.
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