31º Grande Prémio da Páscoa de Constância

Fulgor primaveril
Da excelente manifestação coletiva ao saudado regresso da Deonilde
Geral
14º
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Nome
PEDRO FERREIRA
JOÃO GONÇALVES
JOAQUIM QUITÉRIO
AMILCAR BRITO
HELDER MIRANDA
VITOR LOPES
LILIANA NEVES
NELSON FERREIRA
DEONILDE COSTA
ALFREDO SANTOS
EUGÉNIO MENDES
SARA DOMINGUES
ELSA SOARES

Tempo
36:08
37:03
38:10
38:22
41:25
44:02
44:06
45:10
47:42
48:35
49:05
49:28
51:09

Todos os anos é a mesma coisa...

Embora a massificação de flores tenha dado privilégio à gastronomia, Constância tem orgulho
em receber milhares de turistas, pela Páscoa..

O aperitivo, no sábado de aleluia, é a sua prova de 10 Km. Ir e voltar, pela margem esquerda
do Zêzere.Â A tal que - diz-se - é a descer para os dois lados...

Â
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Ao contrário, os nossos atletas cada vez sobem mais na classificação. Este ano, quatro nas
primeiras três dezenas dos primeiros. Evidenciando uma forma inquestionável, PEDRO
FERREIRA fez segundo no escalão e 14º da geral. O JOÃO GONÇALVES, meia dúzia de
lugares mais abaixo e o JOAQUIM QUITÉRIO (muito bem, Quim!) meteu-se num trinta e um
bem vigiado pelo AMILCAR BRITO numa guerra ao minuto trinta e oito.

O HELDER MIRANDA também gosta de acompanhar os que estão ascendendo nas suas
marcas: muito perto dos quarenta e um...

VITOR LOPES, que sobe a olhos vistos e já vai nos quarenta e quatro, fez guarda de honra à
primasia feminina: LILIANA NEVES, que fez terceira no escalão. Entre as duas primeiras do
ACV correu o NELSON FERREIRA a contas com um dos olhos e... das pernas!

Mais devagar mas segura é o lema atual da DEONILDE COSTA, regressada de mais de um
ano de paragem: Benvinda Deo! Segundo lugar com sabor especial. Parabéns!

ALFREDO SANTOS e EUGÉNIO MENDES trocaram de posições habituais ligeiramente antes
das nossas ""vendedoras de sorrisos" SARA DOMINGUES e ELSA SOARES. Há primeira
ainda sobejou tempo para ir (mandar alguém por ela) ao pódio: 3º lugar.

ISABEL PATACO trocou a participação oficial na caminhada pelo trabalho, sempre prestimoso,
da 'feitura' dos bonecos que podem ser vistos AQUI.

Uma palavra de votos de rápido retabelecimento para a ausente, por motivos de saúde: volta
depressa, BLANDINA LOURENÇO!

No final da prova o numeroso grupo do Atlético Clube de Vermoil dividiu-se: os que tinham
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cumpromissos voltaram e os outros (quase todos queriam...) aproveitaram o magnífico dia para
turistar pela zona, depois de degostarem os manjares regionais nas tasquinhas da festa.

No fim de semana que se aproxima, mais dois desafios: no sábado, em Leiria, no Magalhães
Pessoa - Campeonato Distrital de 5 e 10 mil metros, em pista e, no domingo, a habitual
deslocação a Pedrogão Grande para a sua Corrida da Liberdade.

Boa Páscoa!
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