
XIX Salto em Altura 2012/2013 
  
Realizou-se no dia 31 de maio, no Pavilhão do Complexo Desportivo Dr. Manuel de Arriaga, o 

XIX Salto em Altura 2013 da Escola Secundária Manuel de Arriaga. 

Esta edição teve um record de participantes, tendo participado 20 alunos e 10 alunas, com um 

nível muito bom. 

Nos três primeiros lugares ficaram: 

Masculinos – 1º Diogo Bagaço – 1,73m; 2º André Lourenço – 1,70m; Francisco Rosa – 1,64m 

A média dos três primeiros subiu para 1,69m contra 1,63m do ano anterior. 

Femininos – 1ª Beatriz Vale – 1,39m – Novo Record da Prova; 2ª Raquel Brasil – 1,25m; 3ª 

Janice Brum – 1,20m 

A média das três primeiras também subiu para 1,28m contra 1,26m do ano anterior. 

Os resultados obtidos foram muito bons tendo sido batido o record feminino da prova, pela 

aluna Beatriz Vale que alcançou a marca de 1,39m superando em 6cm o record de Ana Furtado 

estabelecido na edição anterior. 

Destaque também para o vencedor em masculinos, que apesar de não ter conseguido atingir o 

record da prova, ficando a apenas 1cm (1,73m), do record estabelecido por João Àvila no ano 

transato mostrando uma capacidade de impulsão fora do normal, ao saltar mais 12cm do que a 

sua altura (1,61m). 

Pela terceira vez foram disputadas também outras duas competições: Melhor Impulsão e Melhor 

Técnica. 

Os resultados nestas competições foram os seguintes: 

Melhor Impulsão – Masculinos: 1º Diogo Bagaço +0,12 do que a sua altura (Record) 

Melhor Impulsão – Femininos: 1º Beatriz Vale -0,24 do que a sua altura (Record); 1º Raquel 

Brasil -0,24 do que a sua altura (Record).  

Melhor Técnica – Masculinos: Diogo Quadrado 

Melhor Técnica – Femininos: Janice Brum 

Nesta competição e tendo em conta a boa qualidade técnica de vários alunos, foi necessário 

considerar um fator de diferenciação. Assim a vitória foi definida tendo em conta a observação 

dos professores e a diferença da classificação da impulsão geral. 

Estão de parabéns todos os participantes e os respetivos professores pelo bom trabalho 

realizado. 

 


