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Marcos Maio, do CA Olímpico Vianense, na competição de Salto em Altura, com um salto de
2,05, alcançou o terceiro lugar nos Campeonatos de Portugal, disputados em Leiria a 7 e 8 de
julho. O atleta, ainda Sub-23, a escassos 3 centímetros dos vencedores, conseguiu assim a
medalha de bronze na mais importante prova do calendário do atletismo português.

Para além disso, foi um dos 16 atletas convocados pela Federação Portuguesa de Atletismo,
para representar Portugal no Triangular de Saltos: Espanha – Itália – Portugal, competição
realizada em Ávila, na Espanha no dia 10 de julho.

Marcos Maio participou na prova de salto em altura e conseguiu a sua melhor marca pessoal,
transpondo a fasquia colocada a 2,10m, a apenas dois centímetros do recorde regional, na
posse de Paulo Gonçalves desde 2006, correspondendo com valor à expetativa criada com a
sua seleção.

Ao atleta, treinador e clube a AAVC felicita publicamente e manifesta esperança de os ver
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alcançar no futuro próximo ainda melhores resultados.

A listagem dos selecionados foi a seguinte: Anabela Neto (SCP) e Ana Oliveira (GAF) – Salto
em altura; Patricia Mamona (SCP) e Shaina Mags (SCB) – Triplo salto; Evelise Veiga (SCP) e
Lucinda Gomes (SCP) - Salto em comprimento; Marta Onofre (SCP) e Leonor Tavares (SCP) Salto com vara; Marcos Maio (CAOV) e Francisco Barreto (SCP) – Salto em altura; Tiago Luis
Pereira e Carlos Veiga (SCP) – Triplo salto; Ivo Tavares (SLB) e Hugo Brígido (GAC-L) – Salto
em comprimento; e, Diogo Ferreira (SLB) e Ruben Miranda (SCP) – Salto com vara
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