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DUATLO

Marco e Patrícia
vencem na lama
j Duo superou a concorrência no
Duatlo do Cadaval, disputado em
todo-o-terreno
FERNANDO LOBATO

Jéssica na estreia de Farah
Portuguesa faz segundo teste na preparação para a maratona de Londres d ’Meia’ americana
realiza-se no domingo d Campeão europeu dos 3000 m em pista coberta experimenta 21 km
Por

Atletas cumpriram percursos mais técnicos

Marco Sousa (Externato Cooperativo da
Benedita) e Patrícia Serafim (CT Fundão)
venceram o Duatlo do Cadaval,
disputado, ontem, em todo-o-terreno.
Em masculinos Lino Barruncho (Garmin
Olímpico de Oeiras), que era o principal
favorito, foi quem começou melhor ao
concluir os 4500 da 1.ª corrida destacado
da concorrência. Porém, no percurso de
BTT (15 km), muito marcado pela lama,
Marco Sousa ascendeu à liderança e
acabou por ganhar o 1.º duatlo da
temporada, ao terminar à frente do atleta
do Olímpico de Oeiras e de João António
Santos (Benedita). Com o 4.º lugar (1.º em
veteranos), José Mário Ribeiro assegurou
o êxito colectivo para o Externato da
Benedita. No sector feminino, Patrícia
Serafim dominou desde o início,
somando a 2.ª vitória depois de já ter
ganho este ano no Jamor. Irina Coelho
(Louletano) e Andreia Moço (Alhandra
SC) ocuparam os 2.º e 3.º lugares,
respectivamente. Colectivamente,
venceu o Louletano. Além da prova
pontuável para a Taça de Portugal, o
Duatlo do Cadaval recebeu Prova Lazer,
ganha por Georgeta Muntean (Benedita)
e Nuno Miguel André (Janes).

J

ÉSSICA AUGUSTO vai estrear-se em solo americano
no próximo domingo. Campeã europeia de crosse em
Dezembro e bronze nos 10 mil
metros dos Europeus de pista de
2010, a atleta fará o segundo teste
na sua preparação para a maratona de Londres, que se realiza a 17
de Abril, na Meia-Maratona de
Nova Iorque. Uma prova recheada
de estrelas... e de estreantes, já que
o britânico Mo Farah e o americano Galen Rupp vão correr os 21 km
pela primeira vez.
A atleta portuguesa de 29 anos
iniciou a preparação para Londres
em Janeiro deste ano e fez já um
bom teste no passado dia 27, na
meia-maratona RomaOstia, onde
liderou na companhia da italiana
Anna Incerti (bronze nos 42 km
dos Europeus de Barcelona) até
perto do final, terminando em 2.º
com 1.09,10 h, recorde pessoal —
tinha registado 1.09,08 h em 2009,
na BUPA Great North Run, cujas
marcas não são homologáveis devido ao desnível entre a partida e
a chegada. No próximo domingo,
participará nos 21 km que começam às 7.30 h locais (menos quatro do que em Portugal) e que distribui 100 mil dólares em prémios
(cerca de 72 mil euros) — perto de
15 mil euros para o vencedor.

Maratona
na agenda
Jéssica Augusto corre na meia de
Nova Iorque como preparação para a
maratona de Londres, pensando já na
obtenção de uma marca que possa
dar-lhe acesso aos Jogos Olímpicosde2012nestadistância.
Ao contrário de Mo Farah,
um estreante nos 21 km e
que apenas perspectiva a mudançaparaaestradaapósosJogos.
Aí a escolha recairá também na maratona da capital britânica... E nos conselhos da compatriota Paula Radcliffe,
recordista mundial. «Falo com ela regularmente e pedirei conselhos quando decidir fazer uma maratona. Mas
não prevejo fazê-lo antes de 2012...
Em 2013 é possível», disse Farah, que
já treinou com Radcliffe quando era jovem e manteve a amizade — a britânica foi uma das convidadas do seu casamento, no ano passado.

Confirmadas estão a vencedora da maratona de Nova Iorque, a queniana Edna Kiplagat, a etíope Werknesh
Kidane, a mexicana Madai
Perez e a americana Kara Goucher, esta na sua

RUI RAIMUNDO/ASF

SOFIA COELHO

Jéssica nunca
correu nos EUA.
A estreia será
domingo

primeira prova a sério depois de
ter sido mãe, em Setembro. Bronze nos 10 mil dos Mundiais de 2007,
Goucher está a preparar-se para a
maratona de Boston, a 18 de Abril,
e partilha agora o treinador, Alberto Salazar — um dos adversários
de Carlos Lopes quando o português
conquistou o ouro olímpico em Los
Angeles-1984 —, com o britânico
Mo Farah. Campeão europeu dos
5000 e 10 mil no Verão de 2010, Farah revalidou na semana passada
o título dos 3000 m em pista
coberta em Paris, onde anunciou a sua estreia na meia-maratona. Nascido na Somália, o
britânico mudou-se este ano —
com a mulher e a filha de 5 anos —
para Oregon, nos EUA, para treinar
com Salazar, considerando que este
o poderá ajudar a conquistar uma
medalha olímpica em Londres2012. «A minha corrida mais longa até agora foi de 10 milhas [pouco mais de 16 km ]. Mas o
Alberto disse: ‘Vamos ver o
que consegues fazer’... Será
interessante testar-me, até
porque sei que, no futuro, trocarei as pistas pela estrada»,
disse Farah, que bateu no mês
passado o recorde britânico dos
5000 m em pista coberta, na mesma prova em que Galen Rupp —
seu novo companheiro de treino e
outro dos estreantes nos 21 km, em
Nova Iorque — registou novo máximo americano.

VOLEIBOL

Vitória incapaz de travar Castêlo
PEDRO G. LIMA/ASF

j Afastada da final da Taça, equipa de Guimarães deve ter dito
adeus ao ‘play-off’ do título
O Vitória de Guimarães, após ter
começado a temporada com justificadas aspirações, está à beira de
ficar afastado dos jogos que vão
determinar o campeão nacional de
voleibol, já depois de ter ficado arredado da final da Taça de Portugal. A enfrentarem a ausência de alguns jogadores importantes (casos
de Roberto Reis e Gilson França,
entre outros), os vimaranenses perderam, ontem, frente ao Castêlo da
Maia, evidenciado uma desmotivação que não augura nada de bom
para os desafios que se seguem.
Já o adversário, mesmo sem
Diogo Cavaleiro — esteve no banco e apenas entrou para servir uma
vez —, mostrou-se um conjunto
muito coeso. Os pupilos de Rui Pedro mostraram desde cedo que se
tinham deslocado a Guimarães
para vencer.

VOLEIBOL — NACIONAL A1 — 2.ª FASE, 5.ª JORNADA

Pavilhão do Vitória,
em Guimarães

V. GUIMARÃES

CASTÊLO DA MAIA

0

3
PARCIAIS

12-25 22-25
Nelson Brizída c
Tomás Aldazabal
Kibinho
Joan Llanés
Evandro Baptista
Everton Oliveira
João Fidalgo (líbero)
Cristóvão Silva
Francisco Fabião

18-25
Pedro Azenha c
Lucas Gregoret
João Simões
Fernando Mari
João Malveiro
André Santos
Filipe Cruz (líbero)
Luís Sousa
Donavan Corria
Diogo Cavaleiro

NUNO COELHO

RUI PEDRO

ÁRBITRO Victor Gonçalves e Rui Carvalho (Porto)

Castêlo pensa no assalto ao segundo lugar

No primeiro parcial a supremacia foi tal que a formação de Nuno
Coelho não se livrou de um capote, termo que tem andado arredado do voleibol nacional. Depois,
os vitorianos ainda pareceram capazes de virar o resultado no 2.º set.

Porém, tal não aconteceu. Já com
a moral em baixo, pelas ausências
de Roberto e de Gilson, e a perder
por 0-2, a equipa anfitriã não teve
forças para evitar a derrota pelo
resultado máximo, e com ela o
(quase) afastamento do play-off

CLASSIFICAÇÕES
do título, no qual o Benfica tem já
lugar assegurado e a Fonte Bastardo está lá próximo… embora Castêlo da Maia e até o Sp. Espinho
ainda possam lá chegar.
«Perdemos a identidade como
equipa. As lesões que afectaram
alguns dos nossos jogadores não
nos têm permitido melhor. Vontade não tem faltado, mas as coisas
não nos estão a correr bem. Vamos continuar a lutar contra o azar,
mas não está a ser fácil», reconheceu Nuno Coelho, técnico do
Vitória.
Mais satisfeito estava, naturalmente, o comandante do Castêlo, equipa que, com este resultado, subiu ao terceiro lugar da série
dos primeiros. «Foi um triunfo
importante nesta luta pela segunda posição, uma vez que a primeira não vai fugir ao Benfica. O
próximo jogo com a Fonte Bastardo vai ser o nosso jogo do ano.
Confio nos meus jogadores, e no
nosso público que, no sábado, não
deixará de nos apoiar para alcançarmos os nossos objectivos»,
apelou Rui Pedro. CARLOSFONTES

j Série dos primeiros
Benfica-Sp. Espinho
25-20, 29-27 e 25-16
Fonte Bastardo-Leixões
25-21, 25-18 e 25-15
Vit. Guimarães-Castêlo da Maia
12-25, 22-25 e 18-25

1
2
3
4
5
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BENFICA
Fonte Bastardo
Castêlo da Maia
V. Guimarães
Sp. Espinho
Leixões

3-0
3-0
0-3
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0
1
2
3
4
5

15-4
14-8
11-8
9-12
9-13
2-15

14
11
8
6
6
0

6.ª Jornada (19 de Março): Sp. Espinho-Leixões, Castêlo da
Maia-Fonte Bastardo. 20 de Março: Benfica-V. Guimarães

j Série dos últimos
Ac. Espinho-Esmoriz
25-18, 25-21 e 25-12
Vilacondense -Machico
28-26, 25-14 e 25-22
Club K-Marítimo
21-25, 22-25 e 21-25

1
2
3
4
5
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ESMORIZ
Vilacondense
Ac. Espinho
Marítimo
Club k
Machico

3-0
3-0
0-3
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12-5
9-4
11-8
6-9
4-11
4-12

11
9
9
6
2
2

6.ª jornada (18 de Março):Club K-Machico.19 de Março: Ac.
Espinho-Vilacondense.

