
Aveiro com cinco campeões
no Nacional de Veteranos
Títulos Caria Martinho, Pedro Terra e Fernando Santos, nos to.ooo metros,
e Clarisse Cruz e Regina Gilvaz nos 5.000 metros, subiram ao lugar mais alto
do pódio na competição disputada no Estádio Universitário de Lisboa

0 atletismo veterano aveírense

esteve em evidencia no Cam-

peonato Nacional dos 5.000 e
IOfIOO metros,em Pista, que se

disputou no passado sábado no
Estádio Universitário de Lisboa,

onde competiram cerca de

mão milhar de atletas. No total,

os representantesdos clubes da

região de Aveiro conquistaram

dezpódioSjSendo que cinco sa-

graram-secampeões nacionais,

quatro foram vice-campeoes e

um conquistou a medalha de

bronze,

O destaque vai Carla Msrti-

nha que conquistou o título

nacional dos 10-000 metros da

categoria F4O, cumprindo a
distância com q tempo de

35:0328 minutos, marca que
lhe permitiu ser a melhor em

termos absolutos do sector fe-

minina Ao lugar mais alto do

pódio subiu ainda Pedro Terra,
dos Serviços Sociais dos Tta-

Car ta MartWio voltou amestrar qualidade nos ictooo metros

balhadones do Município de

Sso João da Madeira, conquis-
tandoo título em M6O, como

tempode3B;ls,7o minutos, ca-

tegoria onde Augusto Castro,

do Sporting Clube de Espinho,

se sagrou vice-campeão, com

a marca de 39:59.54 Merece

ainda referencia a medalha de

ouro conquistado pelo vetera-
níssímo Fernando Santos, do

AFIS-Ovar, completando os

10.000 metros de W 5em
s&46.67minutos,

Ainda nesta distância de re-
ferir também os segundos lu-

gares alcançados por Ricardo

Madeira, do Grupo Desportivo
e Cultural de Castelo de Paiva,

com 33:53.30 em M35, de An-
tónio Fernandes, do Grupo

Desportivo e Cultural de Gui-

Ihwai (Ovar J.com 333922 em
M5O. Joaquim GodinhadaAs-

sociaçãoTrilhos Luso Bussaco,

foi terceiro classificado em

M5O. Joaquim GodinhadaAs-

sociaçãoTrilhos Luso Bussaco,

foi terceiro classificado em

M65^c0m4t5432
Nos 5.000 metros, Clarisse

Cruz, do Grecas de \^gos, sa-

grou-se campeã nacional na

categoria de F4O, fazendo a dis-

tância em 17:3244 minutos, a
melhor marca absoluta do sec-

tor feminina. Regina Gilvaz, do

Núcleo de Atletismo de Cucu-

jãesi também conquistou o tí-
tulo nacional em F45, com o

tempo de 202453. No sector

masculino, destaque para o se-

gundo lugarde Luís MigueLdo
Recreio de Águeda, que em

M45, completou o percureo em
16:4431. <


