Corrida do Bodo

Bodo, onde a corrida é uma devoção
Classificação dos atletas do ACV:

8º - BRUNO GASPAR - 32'47'' - 3º M35 - 2º do concelho

22º - JOÃO GONÇALVES - 34'57''ÂÂ

33º - MIGUEL ANGELO - 35'58''ÂÂ

48º - PEDRO FERREIRA - 37'13''

51º - AMILCAR BRITO - 37'40''

76º - JOSÉ SANTOS - 39'07''

83º - CARLOS ALVES - 39'30''

92º - JOSÉ MENDES - 39'48''

100º - AQUILINO FERREIRA - 40'15'' - 3º M60

130º - HELDER MIRANDA - 41'43''
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146º - LILIANA NEVES - 42'18'' - 2ª F 35 - 1ª do concelho

172º - DEONILDE COSTA - 43'14''

208º - VITOR LOPES - 44'29''

239º - BLANDINA LOURENÇO - 45'49''

308º - EUGÉNIO MENDES - 48'59''

324º - ELSA SOARES - 49'19''

340º - SARA DOMINGUES - 50'32''

344º - ALFREDO SANTOS - 50'53''

360º - LEANDRO SANTOS - 51'52''

N/P - JOAQUIM QUITÉRIO
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N/P - RUI DUARTE

Coletiva: 2º lugar c/ 321 pontos.

Boa temperatura, céu encoberto e um pouco de humidade foram as condições reservadas pelo
S. Pedro para mais uma edição da Corrida do Bodo.

Cerca de seis centenas de atletas à partida, cerca de 500 (bodo + farturas) na chegada e "um
mar de gente" na caminhada.

Dada a partida - sobre o rio Arunca - logo se percebeu que a disputa do pódio estaria
reservada a meia dúzia de competidores. Tiago Marques (CA Seia) cedo se deixou de
veleidades e, se queria ganhar o prémio de "melhor do concelho", melhor seria controlar a
corrida num segundo plano. Bruno Gaspar, com o seu 'adversário' sempre à vista, ia
espreitando oportunidade que não haveria de acontecer, ficando-se pelo segundo posto
indígena. Por falar em naturais do burgo ... muita gente 'nova' nas lides - o que se saúda - com
o nosso assíduo deputado a bater record sobre record: Parabéns, Pedro!

Ganhou o veterano Licínio Pimentel (SCP - 4ª vitória em Pombal), nos homens - com o
vencedor da Tripla-Légua (Bruno Paixão, do AC Beja) na segunda posição e Emilia Pisoeiro
(Águeda), nas senhoras.

O Atlético Clube de Vermoil só não ganhou coletivamente porque os amigos da Caranguejeira
foram melhores. Ainda assim é de destacar que fechou a equipa (primeiros 7 elementos) na
83ª posição!

A época entra, agora, no período de transição: vão-se fazendo corridas de manutenção (Praia
do Pedrógão, Batalha e Praia da Vieira), com as das praias a contar para o Circuito da ADAL,
onde o ACV tem o terceiro lugar do pódio para assegurar...
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Boas Férias!

Classificações gerais, AQUI

Fotos ACV, AQUI
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