Notícias Atletismo
Atletas do Distrito conquistam 2 medalhas no Nacional de Juvenis
Fátima recebeu, no passado fim-de-semana, o Campeonato Nacional de Juvenis.
Foram 10 os atletas filiados na Associação de Atletismo de Castelo Branco que
conseguiram mínimos de participação nesta competição organizada pela Federação
Portuguesa de Atletismo. O destaque vai para a atleta juvenil do Grupo de Convívio e
Amizade nas Donas, Inês Reis, que foi segunda classificada nos 5000 metros marcha, e
para o atleta Simão Pereira, também das Donas, que conseguiu um terceiro lugar no
salto em altura. De referir que este atleta ainda pertence ao escalão de iniciados,
tendo competindo com do escalão superior. Quem ficou à porta das medalha foi Laura
Taborda, também da equipa da Cova da Beira, que foi quarta classificada nos 2000
metros obstáculos, prova onde participou a única representante do CCD da Sertã,
tendo obtido o 8º lugar. Beatriz Rebelo, uma das representantes das cores do
Desportivo de Castelo Branco, foi 1ª na sua série dos 300 metros barreiras, sendo 5ª
classificada no total das 3 séries. Nos 2000 m obstáculos masculinos, António Curto, do
Grupo de Convívio e Amizade nas Donas foi 7º classificado. Quem conseguiu o mesmo
lugar, mas foi a atleta Bárbara Gama, do Grupo de Convívio em Amizade nas Donas e
Gonçalo Morgado, atleta do Desportivo de Castelo Branco. Nas estafetas Medley o
Grupo de Convívio e Amizade nas Donas classificou-se em 12º lugar.

Catarina Carvalho representou Portugal no Campeonato das Nações
Catarina Carvalho, atleta do Grupo de Convívio e Amizade nas Donas, foi mais uma vez
chamada a representar Portugal, desta vez na Iª Liga Campeonato da Europa das
Nações que se disputou na Grécia.
A atleta da equipa da Cova da Beira competiu no primeiro dia de competição, onde
foi 6ª classificada nos 3000 metros obstáculos, ajudando a que no final desse dia
Portugal estivesse no 3º lugar, o que lhe daria o passaporte para a Superliga desta
competição, onde se encontram as seleções mais fortes. No entanto no segundo dia,
as coisas não correram tão bem para Portugal, tendo acabado a competição no 5º
lugar.
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