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Dulce Félix conquista
Lisboa pela sexta vez

ATLETA VIMARANENSE ganhou a corrida feminina da S. Silvestre de Lisboa,
com mais de um minuto de vantagem sobre Susana Godinho.
ATLETISMO
| Redacção |

Dulce Félix, atleta vimaranense
que corre com as cores do Benfica, venceu a corrida feminina da
S. Silvestre de Lisboa, ao cumprir os 10 km de percurso em
33.32 minutos.
Ainda subiram ao pódio a sportinguista Susana Godinho
(34.49) e a individual Ercília
Machado (35.27), atleta de Santo Tirso que já passou por Braga,
com vários títulos de campeã
universitária com as cores da
Universidade do Minho.
A atleta de Guimarães, com 36
anos de idade, que é treinada por
Sameiro Araújo, tendo sido
campeã nacional nos 10 mil metros em 2007 e nos 5 000 metros
em 2010 e 2011, conseguiu na
S. Silvestre de Lisboa o seu sexto triunfo, mas foi incapaz de
impedir a ultrapassagem de João
Pereira, mesmo sendo ela a fazer
o último quilómetro mais rápido
(nos homens, o mais rápido nesse último quilómetro foi Ricardo
Ribas, totalista em presenças na
competição).
“Foi mesmo por um bocadinho
que não consegui manter a vantagem. Dei tudo o que tinha, andei sempre na frente, do primeiro ao último quilómetro, mas
faltou-me alguém que estivesse
ao meu nível para continuar num
ritmo mais forte. No último quilómetro dei tudo, mas o João
apareceu muito forte e conse-
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Aos 36 anos, Dulce Felix triunfou pela sexta vz na S. Silvstre de Lisboa

guiu ultrapassar-me e dar o
triunfo ao sexo masculino”, referiu a atleta, que estava contente
pelo seu sexto triunfo na prova
feminina, mas que lamentava
não ter conseguido manter a
vantagem das mulheres, que tinham cinco vitórias e agora fo-

ram igualadas pelos homens.
Na prova masculina, ganha pelo benfiquista João Pereira
(29.29 minutos), o melhor atleta
do SC Braga foi, em 10.º lugar,
Ricardo Ribas, também vimaranense, com o tempo de 32.39
minutos.

