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Torneio do Compal Air Fase Distrital 

Introdução 

Este torneio veio no seguimento do torneio realizado na escola do Teixoso do Compal Air, 

sendo que este foi a fase distrital.  

Neste torneio participaram as equipas que foram apuradas no torneio realizado na escola 

do Teixoso. Esta efectuou-se em Proença-a-Nova no dia 25 de Março de 2010. 

As equipas da escola do Teixoso foram de iniciados masculinos, iniciadas femininas, 

infantis masculinos e infantis femininos, ao todo foram 15 alunos. 

Os Professores que acompanharam e estiveram presentes durante o torneio foram, 

Professor Armando, Professora Camerlinda, Professora Ana Paula e ainda os Professores 

Estagiários Rui Morcela, Professor Estagiário César Silva e ainda o Professor Estagiário 

Ricardo Cunha. 

Desenvolvimento 

A actividade iniciou-se às 8h30m, hora da concentração na escola do Teixoso, para que de 

seguida fossemos então no autocarro para Proença-a-Nova.  

Estando todo o material pronto (foram levadas duas bolas de Basquetebol), iniciamos então 

a viagem por volta das 8h50m, existiu ainda a confirmação já no autocarro dos alunos para 

verificar se existia alguma falta. 

Chegámos ao local do torneio escola de Proença-a-Nova por volta das 10h20, mas o 

torneio estava previsto para iniciar-se às 10h mas existiu um pequeno atraso o que a nossa 

ligeira demora não veio alterar o desenrolar do torneio. 

No inicio deste torneio foram distribuídas camisolas com o logótipo do Compal Air, para 

que as equipas estivessem todas o mesmo equipamento o que seria mais acessível o seu 
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visionamento no pavilhão, nos jogos e ainda porque seria o patrocinador do torneio. Passado 

algum tempo foram ainda distribuídas águas e sumos para todas as escolas. 

O torneio certamente não decorreu conforme o previsto pois os jogos mais à frente 

começaram a ter apenas um tempo útil de 5minutos, a organização pediu desculpas pelo 

incómodo mas mesmo assim foi dito que os jogos teriam um período de 6minutos mas como 

referi anteriormente apenas tiveram a duração de 5minutos. 

Como o torneio não tinha pausa para o almoço e como tivemos um período de 4 jogos 

seguidos sem jogar aproveitamos então para juntar todos os alunos e professores no pátio do 

pavilhão para almoçar. Ainda de realçar que a meio da manhã foi distribuído aos alunos 

sandes de queijo e sumos para os alunos não entrarem em fraqueza. 

Quando acabou a fase de grupos e como nenhuma das nossas equipas se encontrava 

apurada para a fase final, decidimos que seria o melhor voltar, os alunos foram tomar banho e 

de seguida carregamos as nossas coisas para o autocarro e regressamos para a escola do 

Teixoso, a chegada foi por volta das 17h com a distribuição do diploma de participação. 

Conclusão 

Como referi anteriormente o torneio não correu conforme o previsto pois os jogos a meio 

do torneio tiveram uma duração de 5minutos, e ainda existiu uma falta de organização pois o 

som não estava adequado para o pavilhão pois o organizador andava atrás dos professores a 

perguntar qual era a escola. 

Nas viagens existiu apenas uma situação pontual prontamente resolvida pelos professores 

responsáveis pela viagem. 

 

 

 

 

 

 


