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Torneio Gualdino Viegas 

 

Felipe Silva a 8 centésimos do recorde nacional de infantis nos 60m 

Os atletas da secção de Atletismo do CCD Bairro Nossa Senhora da Conceição participaram no passado sábado 

em Faro no torneio Gualdino Viegas, competição disputada na pista de atletismo de Faro, organizada pela 

Associação de Atletismo do Algarve. 

O maior destaque da jornada competitiva foi para o atleta infantil Felipe Silva, que registou 7.68” e ficou a apenas 8 

centésimos do recorde nacional de infantis na prova de 60 metros planos. Apesar das difíceis condições climatéricas 

verificadas (muito frio e alguma chuva) para obter bons resultados nestas distâncias, o desempenho técnico veio ao 

de cima, provando que esta marca poderá ser um objectivo a curto prazo, ainda que o mesmo poderá competir 

várias vezes na distância durante a época que se prolongará até ao Verão. 

Em destaque também os restantes atletas que dominaram todas as competições de 60m, vencendo praticamente 

todas as séries dos diferentes escalões. Em juvenis, vitória para Henrique Água Doce com 7.29”, a sua melhor 

marca até hoje e Alexandre Piçarra com 7.54” apesar de um imprevisto na partida (blocos recuaram). 

Em iniciados competiu Gonçalo Ferreira que também melhorou o seu recorde pessoal nesta distância com 8.02”, 

tendo obtido o 2º lugar nesta disciplina. 

No escalão sénior, de regresso ao BNSC e estreia competitiva para o atleta João Gradiz, ainda com a época por 

iniciar em termos de treino, foi efectuar um teste, e nada melhor que vencer a competição com um interessante 

registo de 7.34”. Nesta prova participou também o atleta David Palma, que obteve o registo de 7.63” em outra das 

séries em disputa. 

Para além destes registos houve mais participações em outras disciplinas: 

Felipe Silva – 1º no lançamento de peso com o registo de 9,83m; 

Gonçalo Ferreira – 10º no lançamento de peso com o registo de 6,43m; 

Henrique Água Doce – 4º no salto em altura com 1,70m 

 

Para mais informações: https://sites.google.com/site/ccdbnscatletismo/  

Fotografias e Vídeos da competição disponíveis na opção MULTIMÉDIA 


