
 

Escola Secundária Manuel Arriaga 
Ano letivo 2014/2015 

Departamento de Educação Física 
 

 
Alunos da ESMA participam na fase de escola do Mega Sprinter e Mega Salto 

 
O departamento de Educação Física organizou, no dia 11 de novembro, a fase de escola da Edição 
2015 do Mega Sprinter e Mega Salto. A competição integra o programa do desporto escolar 
nacional e realizou-se pelo 7.º ano consecutivo. As provas de velocidade (40m) e de salto em 
comprimento decorreram na “2.ª manhã desportiva” de 2014/2015, que contou ainda com a segunda 
edição do torneio de basquetebol de 3 da ESMA. 
 

 
 
A competição iniciou-se pelas 09h00. Participaram 60 alunos na prova de velocidade, 43 do sexo 
masculino e 17 do sexo feminino.  
 
Em femininos venceram as seguintes alunas: Constança Silva, do 7.º F, em Infantis B (nascidas em 
2002), com o tempo de 6,57s; Catarina Oliveira, do 8.º A, em Iniciados (nascidas em 2000 e 2001), 
com o tempo de 6,72s; e Catarina Gonçalves, do 10.º C, em Juvenis (nascidas em 1998 e 1999), 
com o tempo de 6,74s. 
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Em masculinos foram vencedores os seguintes alunos: Carlos Furtado, do 7.º H, em Infantis B, com 
o tempo de 6,69s; Isaac Matos, do 8.º B, em Iniciados, com o tempo de 5,84s; Octávio Moreira, do 
8.º A, em Juvenis, com o tempo de 5,48s; e Diogo Pito, do 10.º I, em Juniores, também com o 
tempo de 5,48s. 
 
Na prova de salto em comprimento participaram 52 alunos, 42 do sexo masculino e 10 do sexo 
feminino. 
 
Em femininos foram vencedores as seguintes alunas: Halliah Ferreira, do 7.º H, em Infantis B, com 
a marca de 3,25m; Isabel Moniz, do 8.º C, em Iniciados, com a marca de 3,64m; e Catarina 
Gonçalves, do 10.º C, em Juvenis, também com a marca de 3,64m. 
 

          
 
Em masculinos foram vencedores os seguintes alunos: Bruno Ávila, do 7.º G, em Infantis B, com a 
marca de 3,88m, que também já tinha vencido a fase de escola do Corta-mato; Pedro Caeiro, do 8.º 
B, em Iniciados, com a marca de 4,33m; Fábio Pires, do 9.º C, em Juvenis, com a marca de 5,15m; 
e Rafael Cipriano, do 10.º I, em Juniores, com a marca de 4,64m. 
 
A média de participantes das 6 anteriores edições foi de 23 alunos. Nesta 7.ª edição participaram 69 
alunos, superando em muito o anterior recorde de participantes que era de 29 alunos. 
No 2.º período letivo realiza-se a fase de ilha desta competição, onde apenas competem os alunos 
dos escalões de infantis e de iniciados com os 6 melhores tempos / marcas. 
 
Parabéns a todos os participantes e… até à 3.ª manhã desportiva (26 de fevereiro). 
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