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Alunos da ESMA participam na fase de Ilha e na fase Regional do Corta-mato 

Escolar 
 
Realizou-se no passado sábado, 2 de fevereiro, no parque da Alagoa, a fase regional do corta-mato 
escolar, que trouxe à nossa ilha 43 alunos de várias escolas dos Açores. 
Dos 18 alunos da “Manuel de Arriaga” inicialmente inscritos, apenas 5 responderam à chamada, 
tendo sido acompanhados pelos docentes Hugo Parente e Manuel Campos  

O corta-mato regional disputou-se nos escalões de 
iniciados e de juvenis, em ambos os sexos. 
No escalão de iniciados masculinos participaram 4 
dos nossos alunos: o David Sousa, que havia obtido 
o 1.º lugar na fase de ilha, o Paulo Pereira, 8.º na 
mesma prova, o Marcelo Salgueiro, que tinha 
concluído a prova em 9.º lugar e o Rodrigo 
Salgueiro, 13.º na fase de ilha.  
Apesar de elevado empenho colocado pelos 4 na 
prova, não foi possível a nenhum atingir o pódio. 
Saiu vencedor o aluno Hélder Soares, em 
representação da EBS do Nordeste, e a melhor 
prestação faialense coube ao aluno David Sousa, 5.º 
na geral.  

Na outra prova com participantes da ESMA, o aluno José Medeiros, que tinha ganho a fase de ilha, 
obteve um meritório 7.º lugar entre os 12 atletas que concorreram no escalão de juvenis masculinos. 
Esta prova foi ganha por outro atleta de São Miguel, o aluno Roberto Cordeiro, da EBI dos Ginetes, 
que se sagrou bicampeão regional, pois tinha sido o vencedor da anterior edição.  
 
A fase de ilha realizou-se alguns dias antes, a 18 de Janeiro, e contou com os seguintes 21 alunos da 
nossa escola: Miguel Ávila, João Ávila, Diogo Monteiro, João Silva, Sérgio Silva, Tiago Oliveira, 
João Soares, Marcelo Salgueiro, Rodrigo Salgueiro, Pedro Rosa, Ricardo Pinheiro, David Sousa, 
Miguel Silva, Fábio Soeiro, Ana Silva, Paulo Pereira, Luís Silva, Diogo Silva, Tiago Gomes, José 
Medeiros e Pedro Dias. 

 
Parabéns a todos os participantes. 
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