
 

 

AE Vagos tem mais um Campeão Nacional de Desporto Escolar 

O David Marques Almeida é o novo Campeão Nacional de Surf de Desporto Escolar (Escalão de 

Juvenis) – título obtido na final nacional, realizada em Matosinhos, Maia e Gondomar, nos dias 19 a 21 de 

Maio de 2017. 

Aluno do 12º ano do AE Vagos, atleta do Clube de Desporto Escolar do AEV, federado no Clube de Surf da 

Vagueira e futuro estudante da Licenciatura em Desporto (pretende ingressar no próximo ano na 

Universidade de Coimbra), o David deu uma enorme alegria a todos os vaguenses, especialmente a todos 

os seus colegas e amigos.  

Um título de Campeão Nacional não é fácil de atingir e só é possível com muito esforço, muita dedicação, 

muito talento e alguns apoios. O David conseguiu, como antes mais alguns alunos do AEV já tinham 

conseguido: o André Graça (2016, Corta Mato) e a Patrícia Santos (Ténis de Mesa, 2010). 

O sucesso do David constitui um estímulo e um incentivo para os cerca de 600 colegas inscritos nos 20 

Grupos-Equipa de 12 modalidades do Clube de Desporto Escolar do AEV. Oxalá alguns nos venham a dar 

alegrias destas… 

Participação doutros atletas das Escolas de Vagos 

Mas as restantes participações dos atletas vaguenses, alunos do AEV, da EPADRV e do 

Colégio de Calvão também foram meritórias, situando-se nos 5 primeiros lugares das respetivas 

classificações: 

BTT – Anas Filipa Fernandes - 5ª, na prova de estrada e 3ª, na prova de estafeta mista 

Surf – David Marques – 1º (campeão nacional) 

Atletismo – João Pedro – 4º, prova de 1500 metros 

Ténis de Mesa – Luís Morgado – 25º - Ténis de Mesa, Individual 

Atletismo – Pedro Mirassol – 4º nos 1000 metros e 6º nos 1500 metros (atual aluno da EPADRV e ex 

aluno do AEV) 

Ténis de Mesa – Rita Dias – 6ª  (atual aluna do Colégio de Calvão e ex. aluna do AEV) 

 


