Corrida do Bodo

O vício de correr no Bodo
Todos os anos é a mesma coisa...

Pode-se argumentar de estar no fim da época; de toda a gente 'estar pelos arames'; que o dia
convida para outras atuações e que o percurso até é durinho que baste, mas...

Ninguém falta. Bodo é Bodo!

A mística da prova pombalense distribui-se entre as duas ou três dúzias de craques que se
apresentam para disputar os (bons) prémios monetários e as centenas de todos os outros que
fazem questão de vir ... porque sim! Este ano, dada a minha particular limitação física, que me
obrigou a circular a menos velocidade, pude ser testemunha e companhia de gente 'nova' que
dá, tem dado, os primeiros e difíceis passos na corrida. Para estes, queria deixar claro - fruto
da minha larga experiência - que a Corrida do Bodo está longe de ser uma prova fácil,
provando, assim, que o vosso desempenho e perseverança é digno de registo. Parabéns!

Entre o grupo daqueles que se esmeram para gastar os 'últimos cartuchos' da época aferindo e
comjugando os seus interesses escalonários pessoais e coletivos, encontram-se, naturalmente,
os atletas do ACV: um lugar entre os três primeiros do seu escalão; o primeiro atleta do
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concelho e, os sete melhores - da tarde - um lugar entre as cinco primeiras equipas. Desde
metade da prova sem dois dos seus melhores operadores do objetivo, os restantes colegas
não se amedrontaram e demonstrando que há 'material' para dar e vender conferiram um
honroso 4º lugar. Note-se que, desde que o Bodo é "Corrida", o Atlético esteve sempre entre
as primeiras equipas!
Lugar
30º
63º
66º
70º
105º
120º
149º
177º
181º
183º
232º
254º
357º
363º
377º
380º
384º
388º
408º
437º
-

Atleta
Tempo
MIGUEL ANGELO
34:37
PEDRO FERREIRA
37:28
AMÍLCAR BRITO
37:35
LICÍNIO CARREIRA
37:45
JOAQUIM QUITÉRIO
39:25
JOSÉ SANTOS
40:11
JOSÉ MENDES
41:18
MÁRIO HENRIQUES
42:50
HELDER MIRANDA
42:52
LILIANA NEVES
42:57
BLANDINA LOURENÇO 44:36
VITOR LOPES
45:28
NUNO MARQUES
50:05
INÊS SANTOS
50:14
CAROLINA MATIAS
50:55
ALFREDO SANTOS
51:00
LEANDRO SANTOS
51:23
EUGÉNIO MENDES
51:47
ELSA SOARES
53:46
ADRIANA COSTA
56:17
BRUNO GASPAR
NARCISO FABIÃO
DIOGO OLIVEIRA
-

Destacar, ainda, que a Liliana foi a melhor atleta do concelho e quarta F35 e a 5ª foi a
Blandina, e que o Miguel foi segundo classificado nos M45.
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Na Corrida da Farturas (3 km) participaram: CARLOS ALVES (4º), DANIEL BARBOSA,
PEDRO SANTOS, SHEILA SILVA, BRUNA CARDOSO, BEATRIZ SILVA, PEDRO FREIRE e
CÁTIA NOGUEIRA.

O ACV entra, agora, no período de descompressão com as corridas na areia da praia (Dia 05
no Pedrógão e dia 12 em Peniche).

Boas férias!
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