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XXIV JDE do 3.º CICLO – FASE ZONAL B 
ESMA volta a ganhar, desta vez por “uma unha negra” 

 
A fase zonal B da XXIV edição dos JDE do 3.º ciclo terminou hoje, em pleno dia da Escola. Tal 
como no ano passado, a última competição dos jogos  foi o salto em altura, tendo a vitória coletiva 
pertencido à nossa escola. A melhor prestação dos nossos rapazes foi obtida pelo aluno Diogo 
Quadrado (1,52 m), que registou o 2.º lugar individual. Também em 2.º lugar ficou a nossa aluna 
Janice Brum, com um registo de 1,33 m. 
Mas contando a história desde o início, os jogos começaram na manhã do dia 13, com a prova de 
Ginástica. Antes, realizou-se a cerimónia de abertura, que contou com a participação do grupo de 
dança do CDEH. Pela tarde os rapazes competiram no Futebol de 5, enquanto as raparigas se 
defrontaram no Basquetebol de 3. A noite foi reservada para a apresentação de vídeos das comitivas 
e para a prova artística. 
No dia seguinte realizaram-se, pela manhã, as seguintes provas de Atletismo: 1000m, 80m, 4x80m, 
salto em comprimento e lançamento do peso. O período da tarde foi preenchido com a competição 
masculina em Basquetebol e com o torneio feminino em Futebol. Como os jogos também são 
divertimento, à noite realizou-se uma festa na sala de convívio dos alunos, que contou com um 
concurso de pinturas faciais, com música e muita dança. 
Durante os dias da competição 3 escolas revelaram maior competência: a nossa, a EBS da Graciosa 
e a EBI dos Biscoitos. A equipa faialense venceu na Ginástica e no Basquetebol, a equipa 
graciosense venceu no Atletismo e partilhou a vitória no Futebol com a escola dos Biscoitos.  
A incerteza sobre a vitória final manteve-se até à cerimónia de encerramento, que contou com a 
participação do grupo de dança acrobática do CDEH e com o grupo de dança “Pinchos”, e só foi 
desfeita com a apresentação dos resultados finais. Eles foram os seguintes: em 5.º lugar ficou a 
escola da ilha do Corvo, na 4.ª posição ficou a escola do Topo de São Jorge, e o 3.º posto foi 
preenchido pela escola dos Biscoitos. Tanto a escola da Graciosa como a nossa terminaram a 
competição com 17 pontos. Recorrendo aos critérios de desempate, ambas as equipas obtiveram 
dois 1.ºs lugares, um 2.º lugar e um 3.º lugar. O 4.º critério de desempate referia-se à prestação das 
escolas na prova artística, que foi ganha pelos faialenses.  
E assim…aconteceu! Pelo 5.º ano consecutivo, a vitória nos Jogos pertenceu à ilha do Faial. 
Parabéns aos alunos participantes, aos alunos que desempenharam as funções de colaboradores e a 
todos os professores que, mais uma vez, se empenharam para o sucesso deste projeto. 

 
A equipa vencedora: (em cima, da esquerda para a direita) – Janice Brum, Maísa Henrique, Beatriz Machado, David Sousa, Diogo 
Quadrado, Adriana Sequeira, Diogo Silva, Iven Alvernaz, Leandro Garcia, Edgar Pereira, João Soares. (em baixo, da esquerda para a 
direita) - Raquel Silveira, Joana Fontes, Rafaela Lima, Raquel Brasil, Ana Pereira, Milene Rodrigues, José Oliveira, Francisco Soares 
e Leandro Sousa. Acompanharam a comitiva os docentes: Ana Mota, Ilídia Neves, Paula Sousa e Paulo Varela. 

MC, 15/05/2013 


