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

 
Realizou-se na passada sexta-feira, 16 de janeiro, no parque da Alagoa, a fase de ilha do corta-
mato escolar, que contou com a participação de alunos da EBI da Horta e da nossa escola. 
 

 
 
Dos 53 “Arriagas” inicialmente inscritos, 33 responderam à chamada, tendo sido 
acompanhados pelos docentes Hugo Parente e Manuel Campos. 
Em infantis B masculinos participaram 3 alunos da nossa escola. Ganhou o aluno Bruno Ávila 
(7G), que já havia vencido a fase de escola. 

 
A prova de infantis B femininos contou com a participação da aluna Érica Soares (7H) que 
terminou na 2.ª posição.  
A competição de iniciados femininos teve apenas uma participante, a aluna Tatiana Melo (8C), 
e o mesmo aconteceu com a aluna Mara Dias (9H), nos juvenis femininos. 
Já no escalão feminino de juniores participaram 2 alunas. Em 1.º lugar ficou a aluna Rosana 
Cunha (10H) e a aluna Vanda Fonseca (7I) terminou no 2.º posto. 
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O escalão com mais participantes foi o de iniciados masculinos. Nesta competição, o aluno 

Gustavo Cipriano (9F) terminou em 1.º lugar. Em 2.º lugar ficou o aluno Pedro Caeiro (8F) e o 
último lugar do pódio pertenceu ao aluno João Ponte (7B), que havia vencido a fase de escola. 
Na última prova desta manhã correram os juvenis e os juniores masculinos. Nos juniores apenas 
participou o aluno Rafael Cipriano (10I).  

Já nos juvenis, o aluno David Sousa (11A), vencedor na fase de escola, terminou novamente na 
1.ª posição. Neste pódio entraram ainda os alunos Marcelo Salgueiro (10D) e Vitor Pereira (9C). 
A competição regional está agendada para o dia 7 de fevereiro no mesmo local. Uma vez que a 
nossa ilha volta a acolher esta prova, poderão participar todos os alunos interessados.  
 

 
Parabéns a todos os participantes. 
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