
Carlos Nascimento e Yazaldes Nascimento vão lutar pelo título dos 100 metros

Estádio Universitário de Lisboa recebe hoje e amanhã o
Campeonato de Portugal, que promete alto nível em várias provas

Títulos e mínimos
são os objetívos
Cinco anos depois de o ter
acolhido e após os grandes
clubes da capital não
aceitarem a realização do
mesmo em Setúbal, o
Universitário de Lisboa
volta a receber o Campeo-
nato de Portugal

LILIANAMANHENTE

••• Pelo 104.° ano em mascu-
linos e 82.° ano no feminino,
esta prova definirá o melhor
atleta em cada especialidade,
prevendo -se bons despiques,
surpresas e obtenção de míni-

mos para o Mundial de Doha.
Nos homens, alutapelo titulo
seráfortenoslOOmentre Car-
los e Yazaldes Nascimento,
com Raidel Acea e Ricardo dos
Santos em disputa nos 400 m.
Nos saltos, se Diogo Ferreira é

favorito na vara, o mesmo não

se passa na altura, com Paulo

Conceição, Tiago Pereira eVic-
tor Korst a complicarem as

contas, ou no comprimento,
comMarcosChuvaelvoTava-
res. Renhidos serão os lança-
mentos do disco, com vários
atletas acima de 55 m, o mar-

telo, com António Vital e Silva
e Décio Andrade, e com Rúben
Antunes e Dário Manso na
cola, o duelo Tsanko/Belo no

peso, que se contrapõem ao fa-
voritismo de Tiago Aperta no
dardo. Se João Vieira ganharos
10000mmarcha,teráol9.°tí-
tulo.

Nas mulheres, o favoritismo
recai sobre Lorene Bazolo (100
m e 200 m), Cátia Azevedo
(400 m), Olímpiaßarbosa (100
m barr.), Vera Barbosa (400 m
barr.), Salomé Afonso (800 m
e 1500 m), Evelise Veiga (com-

primento), Anabela Neto na
altura, Irma Rodrigues (disco),
Jéssica Inchude (peso), Cláu-
dia Ferreira (dardo) Vânia Silva

(martelo, seráamaiorcampeã
da atualidade se ganhar, 18.°

titulo).
No triplo, serão Patrícia Ma-

mona e Evelise Veiga (ambas
com mínimos para Doha) a

lutar contra a campeã em títu-
lo, Susana Costa. Na vara, as

leoas Marta Onofre e Leonor
Tavares lutarão pelo título
mais uma vez.
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