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Estádio Municipal de Vagos recebe  

Campeonatos Nacionais de Sub 18 e Sub 20 em Atletismo 

O Estádio Municipal de Vagos irá receber, nos dias 23 e 24 de junho, o Campeonato 
Nacional (Sub 18) e, nos dias 30 de junho e 1 de julho, o Campeonato Nacional (Sub 
20), em atletismo. A organização desta competição é da responsabilidade da Federa-
ção Portuguesa de Atletismo em parceria com o Município de Vagos e a Associação 
de Atletismo de Aveiro. 

Para o Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, "esta é mais uma 
grande competição que o Complexo Desportivo Vagos recebe, fruto do significativo 
investimento da Câmara Municipal na criação de condições e apetrechamento deste 
complexo para a prática desportiva. As condições de excelência para a prática da 
modalidade e o reconhecimento da nossa capacidade organizativa, posiciona-nos 
como concelho de excelência para receber competições importantes." 

Mário Cordeiro, da Associação de Atletismo de Aveiro, referiu que "esta competição 
revela-se de grande importância para os atletas, uma vez que, é nesta prova que po-
derão alcançar os mínimos para a participação nos campeonatos europeus de juve-
nis." 

A abrangência de atletas participantes representativos de associações de todo o país, 
foi referido pelo Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, co-
mo "estes são dois eventos seguidos são inéditos no distrito de Aveiro. Estarão em 
competição cerca de 630 atletas em representação de 140 clubes que pertencem a 
21 associações de 18 distritos do país e regiões autónomas. Somente Bragança não 
estará representada. Esta competição diz bem da dinâmica da região nesta modali-
dade, onde o clube Grecas é bom exemplo disso mesmo. A relação entre a Federação 
e Vagos, para além da relação institucional, é já uma relação de amizade o que facilita 
toda uma organização de competições. Estão assim criadas condições para que se 
possa, num futuro, organizar aqui em Vagos competições de maior importância." 


