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Qual é o clube desportivo da ilha do Faial com mais adeptos entre os alunos da ESMA? 
 

 

  
 

 
Para conhecer a resposta, todos os docentes do departamento de Educação Física 
questionaram os seus alunos e foi recolhida a preferência de 758 alunos, pertencentes a 45 das 
48 turmas da escola. 
 
Os resultados obtidos mostram que o “vencedor global” é o Fayal Sport Club. Esse é o clube 
do coração de 25% dos alunos. Porém, entre as raparigas, cerca de 28% não apreciam 
nenhum clube local e 23% gostam 
do clube verde e branco.  
A uma distância apreciável está o 2.º 
classificado entre os clubes, o 
Sporting Clube da Horta, que reúne 
a preferência de 12% dos alunos e 
no último lugar do pódio está o 
Futebol Clube dos Flamengos que, 
por sinal, ocupa a 2.ª posição global 
entre os rapazes. Em quarto lugar está o Angústias Atlético Clube que já foi um “símbolo 
desportivo” da nossa Ilha.  
 
Ao compararmos as respostas dadas pelos 405 alunos que praticam alguma forma regular de 
atividade física desportiva fora da escola, com as respostas dadas pelos 312 que não praticam 
encontramos diferenças substanciais.  
 

Entre os praticantes (quadro da 
esquerda) o FSC é claramente o clube 
com maior número de adeptos (29%) e 
em 2.º lugar encontra-se o FCF, que 
reúne muitos simpatizantes do sexo 
masculino (19%). Nas raparigas 
praticantes, o SCH, o AAC e o Castelo 
Branco Sport Clube obtém o 3.º posto 
global, com 12% de adeptos. 
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Entre os alunos não praticantes 
constatamos que muitos (37%) 
não têm qualquer preferência. 
Quanto aos restantes, 20% são 
adeptos do FSC e o 3.º lugar 
global volta a ser ocupado pelo 
SCH que garante 13% dos 
adeptos. 
 
 
O que dizer sobre a distribuição da preferência clubística em função da residência?  

 
 
Analisando as respostas dos 534 alunos com residência conhecida, simpatizantes de um dos 
sete clubes do Faial com mais adeptos, notamos que o FSC está sempre presente, sendo 
preponderante na maioria das freguesias.  
 
Como seria de esperar, grande parte dos alunos que residem nos Flamengos é adepta do FCF 
e o mesmo sucede quanto aos alunos que vivem no Salão e nos Cedros, maioritariamente 
adeptos do Grupo Desportivo do Salão e do Grupo Desportivo Cedrense, respetivamente.  
Para além disso nota-se que o Castelo Branco Sport Clube, apesar de ter adeptos dispersos 
pela ilha, tem na sua freguesia uma quantidade muito relevante de apoiantes.  
 
Relativamente a outros dois “grandes” do Faial, o AAC está ligeiramente à frente das 
preferências entre os alunos residentes na freguesia com o mesmo nome, e o SCH é clube 
preferido de muitos residentes na Cidade e nas freguesias próximas.  
 
Não se conhecendo outros “estudos” sobre este tema com os quais possamos comparar, 
deixamos esta “fotografia do jovem adepto local”, que pode ser um contributo para a 
satisfação da curiosidade de quem gosta do desporto Faialense. 
 
O departamento de EF agradece a colaboração dos alunos da escola e conta com a sua 
participação noutras iniciativas desta natureza. 
Até lá, mais uma vez, saudações desportivas. 
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