
17º Salto em Altura 2022 

Realizou-se no passado dia 16 
de Maio, no pavilhão do 
Complexo Desportivo Dr. 
Manuel de Arriaga, o 17º Salto 
em Altura 2022, da Escola 
Secundária Manuel de Arriaga, 
integrado nas comemorações 
do Dia da Escola. 

Esta edição teve o menor 
número de participantes de 
todas as edições. (Últimas 8 
edições - 51 / 26 / 21 / 9 / 20 
/ 15 / 12 / 6).  

Uma razão, poderá ser o facto 
de nos últimos dois anos 
letivos esta especialidade do Atletismo ter sido pouco abordada 
nas aulas de Educação Física, em virtude das regras no âmbito da 
pandemia. 

Assim, nesta edição tivemos apenas 9 inscritos, 6 participantes 
sendo 4 alunos e 2 alunas. 

Uma palavra especial para os 5 alunos que garantiram a 
realização da competição, de forma autónoma. 

Inscreve-te junto do teu professor 

DESDE 2001

Concentração - 09:00h 

16 de Maio de 2022

Início- 09:30h 

17º SALTO EM ALTURA 
2022



Nos três primeiros lugares ficaram: 

MASCULINOS           
1º Miguel Silva (14) - 9E - 1,45m  
2º Francisco Melo (13) - 8B - 1,40m 
3º Carlos Ávila (15) - 9A - 1,30m 

A média dos três primeiros, foi 1,40m, comparado com o 1,59m 
e o 1,72m, dos dois anos transactos, o que representa uma 
descida do nível da prova, embora na edição deste ano os alunos 
tivessem sido todos do 3º ciclo. 

FEMININOS 
1ª Kateryna Kalmuskova - 8A - (14) - 1,15m  
2ª Mariana Silva - 8A - (13) - 1,15m 

A média das duas 
primeiras classificadas 
f o i d e 1 , 1 5 , 
comparado com o 
1,25m e 1,38m dos 
dois anos anteriores, o 
que representou uma 
redução do nível , 
embora na edição 
deste ano as alunas 
tivessem sido todas do 
3º ciclo. 

DESDE 2001

17º SALTO EM ALTURA 
2022

CERTIFICADO 

16 de Maio de 2022

Dep. de Educação Física     

Pres. do Conselho Executivo     

Masculinos    
Femininos    
Melhor Impulsão    
Melhor Técnica    
Record da competição    

Certifica-se que :        



Pela  décima vez, foi disputada também a competição 
da Melhor Impulsão. 

MELHOR IMPULSÃO - Masculinos 
1º Francisco Melo - (-0,18 cm) do que a sua altura 

MELHOR IMPULSÃO - Femininos 
1ª Marina Silva - (-0,56 cm) do que sua altura 

Foi ainda elaborada uma classificação especial por pontos, 
considerando a ordenação dos vários participantes nos seguintes 
parâmetros: 
  -Idade (Menor idade) - MI  
 -Altura (Menor altura) - MA 
 -Impulsão (Melhor impulsão) MIm 
  -Marca final (Melhor marca) - MM 

Com base da seguinte formula MI + MA + MIm + MM, 
obtiveram-se os resultados seguintes: 
  
MASCULINOS 

1º Francisco Melo - 7 pts. 
2º Miguel Silva - 9 pts. 
3º Igor Massunganhe - 10 pts. 

FEMININOS 
  

1º Marina Silva - 5 pts. 
2º Kateryna Kalmykova - 6 pts. 



Os atuais recordes da competição continuam a pertencer 
aos seguinte alunos: 

 -Record Masculino 
  
  Fábio Pires - 1,90 - XIV Edição - 2018 

 -Melhor Impulsão Masculina 

  Diogo Bagaço - +12 cm que a sua altura - IX Edição 
- 2013 

 -Record Feminino 

  Carina Ávila - 1,43 - XI Edição - 2015 

 -Melhor Impulsão Feminina 

  Rafaela Silva - -20 cm que a sua altura - XIV Edição 
- 2018 

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

Paulo Gonçalves


