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No passado sábado, 1 de Dezembro, depois de uma noite e manhã chuvosa, a tarde foi um
pouco mais seca, tendo criado condições óptimas para a realização da segunda etapa do
circuito de preparação de corta-mato, organizado pela Associação de Atletismo de Viana do
Castelo.
O traçado do percurso, definido nos terrenos adjacentes à pista de Atletismo de Cerveira, e
nas zonas relvadas da própria pista, encontrava-se em condições propícias à prática desta
disciplina. Sendo uma zona, nas margens do Rio Minho, com pouco relevo e não muita
vegetação conseguiu-se tornar visível quase todo o percurso. Isto permitiu aos atletas irem
gerindo as suas corridas, por terem facilitado o contacto visual com os seus adversários, e às
pessoas que estiveram a assistir acompanhar a evolução de toda a prova. Na preparação
deste corta-mato a Associação de Atletismo contou com a colaboração da Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira e da Associação Desportiva e Cultural de Lovelhe.
As provas, que decorreram a partir das 15 horas, contaram com a participação de atletas, de
ambos os sexos, dos escalões de Benjamins a Seniores.
Nesta prova os atletas do Clube de Atletismo Olímpico Vianense, venceram 5 das 10 em
disputa, tendo sido o clube que maior número de provas venceu individualmente. As restantes
cinco provas foram divididas pelos Cyclones Sanitop, com duas vitórias, e pela Associação
Desportiva Afifense, o Centro de Atletismo de Mazarefes e o Centro de Atletismo dos Arcos de
Valdevez estes com uma vitória cada.
Por terem vencido as duas primeira provas até agora disputadas no circuito de preparação
merecem também destaque os primeiros lugares alcançados por: Filipe Vasconcelos do
Cyclones-Sanitop, em infantis masculinos; Fiona Fernandes, da Associação Desportiva
Afifense, em iniciados femininos; Guilherme Rodrigues, do Centro de Atletismo de Mazarefes,
em iniciados masculinos; Diogo Lourenço, do Clube de Atletismo Olímpico Vianense, em
juvenis masculinos, e, do mesmo clube, Adelaide Coimbra, em juniores femininos.
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No escalão sénior, Vanessa Araújo, do Clube de Atletismo Olímpico Vianense, venceu
também pela segunda vez e, Miguel Ribeiro, do Cyclones-Sanitop, um jovem valor que faz esta
ano a sua primeira época no escalão de seniores venceu a prova masculina deste escalão.
A próxima etapa do circuito, irá ser disputada no próximo dia 15 de Dezembro.
Os resultados já se encontram disponíveis para consulta.
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