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3.ª Manhã Desportiva conta com 2 centenas de alunos 

 
O departamento de Educação Física organizou no passado dia 26 de fevereiro a 1.ª edição do 
torneio de Futebol de 4, integrado na 3.ª manhã desportiva de 2014/2015.  
Foram realizados 4 torneios. No torneio para alunas do 7.º e do 8.º ano de escolaridade participaram 
10 equipas. A competição foi ganha por um grupo de alunas do 8.º G (Catarina Pinto, Carolina 
Rodrigues, Elsa Montrond, Maisa Henrique), que venceu na final uma equipa do 7.º C. 
 

 
 
No segundo torneio feminino, participaram 4 equipas de alunas do 9.º ano e do ensino secundário. 
Venceu uma equipa constituída por duas alunas do 11.º A e por outras duas do 11.º E (Melissa 
Melo, Luísa Ávila, Leila Furtado e Inês Serpa). 
 

 
 
O torneio masculino para alunos do 7.º e 8.º ano de escolaridade foi disputado por 20 equipas. Na 
final, uma equipa de alunos do 8.º F (Pedro Caeiro, Isaac Matos, Tiago Fortuna, Miguel Bagaço) foi 
mais forte que o adversário, um conjunto de alunos do 7.º G. 
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O 4.º torneio foi dedicado aos alunos do 9.º ano e do ensino secundário, e contou com 16 equipas. 
Na final, um grupo de alunos do 11.º A (Gonçalo Gonçalves, David Sousa, Diogo Quadrado e 
Miguel Rosa) venceu uma equipa do 10.º D.  
 

 
 
A presente edição trouxe 228 alunos ao campo relvado sintético do complexo desportivo Manuel de 
Arriaga. Foram disputados 46 jogos de 10 minutos, nos 4 campos montados para efeito. 
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Regras da competição: 
Equipas de 4 alunos formadas nas turmas; Torneio com eliminação das equipas à 1.ª derrota; Jogos 
de 10 minutos sem intervalo; Campo reduzido (1/4 do campo sintético). Balizas pequenas (2metros) 
formadas por cones (não existe guarda-redes); Golo quando a bola entra junto ao chão, entre os 
cones, sem os tocar; Reposições da bola em jogo com o pé, com os adversários a 3metros de 
distância; Grande penalidade com remate no círculo de ½ campo, sem GR, com as balizas reduzidas 
para 1metro. 
 
Confere aqui todos os resultados: 

 
 
Parabéns a todos os participantes e… até à próxima manhã desportiva. 
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