Trail de Pombal Sicó

Licinio Carreira e ACV vencem o curto
Pedro Ferreira e Aquilino Ferreira tambem levaram a melhor nos seus escaloes

Comecou, logo pela manha, com a partida simbolica no Largo do Cardal. As 9 horas sairam os
mais 'duros' para os 29 km e, logo despois - 9h15m, os dos 17km. Tambem por essas horas,
comecaram a embarcar, nos autocarros disponiveis para o efeito, os caminheiros - rumo ao
Vale, de donde iriam iniciar a sua dura caminhada ate ao Pavilhao das Atividades Economicas,
onde estava instalada toda a logistica da chegada.

Nao chovia muito mas... chovia sempre! Nao estava frio mas, la no alto da serra, o 'calor'
aguentava-se bem! Nao havia nuita lama mas, a que teimava em se agarrar as alpercatas,
tornava perigoso o apoio nas (muitas) pedras molhadas.

O Atletico Clube de Vermoil tinha como unico representante na prova 'mais' apenas o
veteranissimo ALFREDO SANTOS. O nosso historico colega 'tirou a manha' para calcorrear
toda a vertente sul da Serra da Sico, com uma leve e fria incursao a vertente norte. Levou
4h21m57s para perfazer os durinhos 29 mil metros do percurso: 94 da geral e 4 do seu
escalao. Esta modalidade ultra contou para o Distrital de Trail Longo.

MARIO HENRIQUE e ISABEL PATACO (mais aquele do que esta: trabalho a quanto obrigas!)
optaram pela vertente mais divertida e, quica, mais 'ensopada' das provas. Pareciam uns
pintainhos (os caminheiros). Molhados, mas satisfeitos!

No curto, se e que devemos chamar curta a uma exigencia fisica e psiquica apurada durante
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mais de 80 minutos, tinha o ACV, toda a restante municao: 8 atletas. Curiosa mas
lamentavelmente - para eles - so dois e que nao foram ao podio e ... mal e sorte, ficaram em
quarto lugar!!!

O grande vencedor foi o nosso 'papa-trails' (como carinhosamente lhe chamam os adversarios)
LICINIO CARREIRA: 1h13m56s para levar de vencida os 17,4 km do percurso. Foi,
naturalmente, tambem vencedor do seu escalao M45. Com pouco mais de 1 minuto de atraso
chegaria o PEDRO FERREIRA: 1h15m28s. Para alem de ser o segundo da geral, venceu,
tambem o seu escalao M40. Encerra, assim, em beleza a sua excelente campanha neste
escalao, na vespera do seu 45 aniversario. Duplos parabens, maquina!

Em quinto lugar da geral, o estreante no genero, BRUNO GASPAR gastou 1h17m58s do seu
domingo para rejuvenescer ao escalao de senior (nao houve M35) e ser o segundo
classificado. Fechou a equipa, na 9 posicao da geral o, tambem ja 'batido' nestas andancas,
AMILCAR BRITO com 1h22m06. O amilcar foi o primeiro de dois a ficar fora do podio; 4 senior.

Na 14 posicao apareceu o JOSE SANTOS que nao 'viu' bem os adversarios e o tempo de
1h23m57s nao lhe deram melhor que a outra quarta posicao no escalao de M45, por sete
segundos!!! Mais tranquilo e desfrutando um pouco mais da paisagem a veterania e mestria do
AQUILINO FERREIRA valeram-lhe a vitoria no escalao M60, com 1h28m48s.

Surpreendido mas meritoriamente confiante foi como o VITOR LOPES subiu ao 3 lugar do
podio, nos M50, olhando de alto para o tempo de 1h40m02 passado nos trilhos da Sico e
rampas de S. Cristovao e Castelo. Segunda posicao no escalao de F40 - 131 da geral e
1h56m19s foram as contas da SARA DOMINGUES. 'Emprestada' ao 'patrao', a Sara esteve a
altura do acontecimento e representacao feminina do ACV.
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Coletivamente o nosso clube arrasou a concorrencia; obteve 17 pontos, deixando a 2
classificada a mais de 50 pontos!

A organizacao brindou toda a gente com o almoco volante e banhos quentes.

Toda a receita deste evento reverteu para os Bombeiros voluntarios de Pombal que se
esmeraram na assitencia aos atletas. Bem ajam!

Fotos ADAL: AQUI

Fotos ACV: AQUI

Classificacoes: AQUI

Uma enervante 'avaria' tecnica continua a obrigar escrever todo o texto sem acentos, til e
cedilhas. Ainda que em tempo de acordos ortagraficos, pedimos desculpa!
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