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18 de Fevereiro de 2014
Realizou-se no dia 18 de Fevereiro, no Pavilhão do Complexo Desportivo Dr. Manuel de 
Arriaga, o X Salto em Altura 2014 da Escola Secundária Manuel de Arriaga.

Esta edição teve um novo record de 51 participantes, tendo participado 37 alunos e 14 
alunas, com um nível muito bom.

Nos três primeiros lugares ficaram: 

    MASCULINOS
       1º André Lourenço - 1,70m
       2º David Sousa - 1,49m
       3º André Silva - 1,46m
       4º João Silva - 1,46m

A média dos três primeiros foi pior do que no ano anterior descendo de 1,69m para 1,55m do 
ano anterior.

    FEMININOS
        1ª Beatriz Vale - 1,42m - Novo Record da Prova
        2ª Tatiana Melo - 1,25m
        3º Maísa Henriques - 1,25m
        3ª Janice Brum - 1,25m

A média das três primeiras também subiu para 1,31m contra 1,28m do ano anterior.
 
Os resultados obtidos foram muito bons tendo sido batido novamente o record feminino da 
prova, pela aluna Beatriz Vale que alcançou a marca de 1,42m superando em 3cm o seu 
anterior record estabelecido na edição anterior.

Nos masculinos venceu André Lourenço que no ano transato tinha sido segundo com a 
mesma marca.

Pela terceira vez foram disputadas também outras duas competições:

    Melhor Impulsão
    Melhor Técnica

Este ano, os vencedores em masculinos e femininos, arrecadaram também os prémios para 
a melhor impulsão e melhor técnica.
  
Os resultados nestas competições foram os seguintes:

    MELHOR IMPULSÃO - Masculinos
        1º André Lourenço -0,17 do que a sua altura

    MELHOR IMPULSÃO - Femininos
       1º Beatriz Vale -0,24 do que sua altura (Record)
    
    MELHOR TÉCNICA - Masculinos
        1º André Lourenço

    MELHOR TÉCNICA - Femininos
       1º Beatriz Vale

Estão de parabéns todos os participantes e os respectivos professores pelo bom trabalho 
realizado.

Paulo Gonçalves
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