Nova participação record na Manhã
Desportiva -Voleibol
No dia 21 de novembro realizou-se no pavilhão da Escola Secundária Manuel Arriaga, o
Torneio de Voleibol 4 contra 4, integrado na 2ª Manhã Desportiva. Esta iniciativa do departamento
de Educação Física tem como principal objetivo, proporcionar atividade física e desportiva a todos
os alunos da escola, incentivando-os a um estilo de vida ativa e saudável.
Nesta edição, o aumento do número de alunos participantes foi significativo, demonstrando
mais uma vez, que são estes os momentos de excelência da escola, proporcionando aos alunos um
convívio saudável permitindo a consolidação de boas amizades, assim como, momentos favoráveis
ao reforço das aprendizagens de forma ativa e lúdica.
O quadro apresenta a participação dos alunos ao longo das sete edições do Torneio de
Voleibol.
Torneio de voleibol
Ano letivo

Nº alunos

Nº equipas

2013/2014

254

55

2014/2015

260

54

2015/2016

302

65

2016/2017

295

63

2017/2018

283

63

2018/2019

304

64

2019/2020

358

66

Pelas 9.30 horas, deu-se início à competição que se prolongou toda a manhã, com a
realização de 59 jogos (10 minutos) entre equipas do 3ºciclo e entre equipas do ensino secundário. Os
jogos decorreram simultaneamente em quatro campos de voleibol com organização de torneios por
anos de escolaridade, respeitando a organização de equipas por turmas. Pelo grande número de
equipas inscritas só é possível à organização optar pelo sistema de competição “eliminatória à
primeira derrota”.
Trata-se de uma competição desportiva onde é imperativo que o Espírito Desportivo seja
a expressão de maior relevo, onde os que ganham sabem ganhar e os que perdem aceitam a
derrota, mesmo quando esta acontece nos últimos segundos do jogo, como foi o caso de alguns
jogos bem equilibrados no resultado.

Assim, comprovou-se mais uma vez, que esta é uma competição desportiva que desperta
um grande entusiasmo nos alunos, constatando-se uma evolução significativa do nível de jogo
praticado, mais concretamente ao nível do ensino secundário.
Por fim a grande distinção para a arbitragem de todos estes jogos, que foram assegurados
por “alunas árbitras”, que conduziram os jogos demonstrando segurança, conhecimento e muita
atitude.
Concluindo, o entusiasmo foi geral… para os alunos praticantes, alunos colaboradores,
alunas árbitras e professores envolvidos, Ana Mota, Juliana Vaz, Gracinda Andrade, Paula Sousa,
António Melo, Paulo Gonçalves, Pedro Ferreira, Vítor Medeiros e Ana Gonçalves

Para o ano há mais!!!!

CLASSIFICAÇÃO
Torneios

Equipa vencedora

Alunos

Torneio 7ºano femininos
(7 equipas)

Equipa 3
7ano/C

João Pinho; Bernardo Silva; Gustavo
Daniel; Miguel Duarte; Simão Medeiros;
Calvino Brum

Torneio 7º e 8º ano masculinos
( 10 equipas+ 4 equipas)

Equipa 23
8ºano/H

André Rocha; André Silva; Gonçalo Cunha;
Hélio Madruga; Paulo Botelho

Torneio 8º e 9º ano femininos
(2 equipas + 6 equipas)

Equipa 26
9ºano/C

Bruna Medeiros; Érica Matos; Filipa
Regelo; Inês Quadros, Joana Camacho;
Joana Sousa

Torneio 9ºano masculinos
(9 equipas)

Equipa 33
9ªano/D

André Benfeitinho; Lucas Correia; Ricardo
Neves; Roberto Arruda; Kevin Silva;
Rodrigo Montrond

Torneio 10ºano masculinos
(7 equipas)

Equipa 46
10ºano /D

Rodrigo Brum; Alexandre Ferreira;
Flamínio Goulart; Duarte Silva; Ismael
Oliveira

Torneio 10º/ 11º e 12º anos femininos
(3 eq + 3 eq + 4 eq)

Equipa 60
12ºano /D

Ânia Moreira; Carla Sousa; Érica Soares;
Filipa Rodrigues; Mariana Duarte

Equipa 65
12ºano/G

André Quadrado; André Ávila; Fábio Pires;
Gonçalo Anjos; Isaac Matos

Torneio11º/12ºano masculinos
(6 equipas + 5 equipas)
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