
Desporto Escolar 

- Grupo Equipa de Vela - 

No dia 6 de maio, o Grupo Equipa de Vela do Desporto Escolar do nosso Agrupamento 

participou, na Classe Laser Pico, no Campeonato Regional que teve lugar em Setúbal. 

Nove alunos(as) velejadores(as) estiveram a representar o Agrupamento de Escolas de São João 

do Estoril. Dos 29 inscritos no Grupo Equipa de Vela, foram estes, aqueles que mais treinaram e 

conseguiram superar as fases do quadro competitivo do Desporto Escolar de apuramento para 

as Regatas da Fase Regional. 

Da Escola Secundária de São João do Estoril estiveram presentes o Sebastião Paixão, o 

Guilherme Martins e a Inês Firmino. A Escola Básica 2,3 da Galiza contou com a Matilde Lopes, 

a Carlota Paixão e o Arthur Brito. Tivemos também a Madalena Oliveira, a Mafalda Ferreira e a 

Madalena Ramos, alunas do Agrupamento de Escolas de São Julião da Barra, que ao abrigo de 

um protocolo, treinam no Grupo Equipa de Vela de São João do Estoril e representam o nosso 

Agrupamento de há uns anos a esta parte. 

As regatas foram bem disputadas, demonstrando um nível técnico bastante bom. As finais 

femininas contaram com presença de quatro das nossas velejadoras com a obtenção do 1º e 2º 

lugares no pódio, respetivamente a Mafalda Ferreira e a Matilde Lopes. São estas duas alunas e 

a Madalena Ramos que irão representar o nosso Agrupamento nos Campeonatos Nacionais de 

Vela do Desporto Escolar em Viana do Castelo nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio. 

Nas finais masculinas obtivemos um 8º e 9º lugar respetivamente com o Sebastião Paixão e o 

Guilherme Martins. 

Na classificação por equipas o Agrupamento de São João do Estoril, em 19 agrupamentos 

presentes, obteve o 1º lugar, contribuindo para isso a participação e a qualidade competitiva 

demonstrada pela comitiva de alunos. 


