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Qual é o clube desportivo nacional que os alunos da ESMA preferem? 
 

   
Esta questão foi colocada aos alunos da nossa escola, num trabalho desenvolvido por todos os 
docentes do departamento de Educação Física. 
Já responderam à questão 713 alunos, pertencentes a 43 das 48 turmas da escola. 
 
Os resultados revelaram aquilo que muitos 
provavelmente suspeitavam. O Sport 
Lisboa e Benfica é o clube do “coração” da 
maioria dos alunos. 
De fato é o clube preferido de 51% dos 
alunos, embora se note um ligeiro 
ascendente neste domínio entre as 
raparigas.  
O segundo lugar é ocupado pelo Futebol 
Clube do Porto que colhe a preferência de 
23% de todos os alunos (25% dos rapazes). Em terceiro está o Sporting Clube de Portugal 
que, estando há muitos anos arredado de títulos nacionais na modalidade de Futebol, é 
preferido por 19% dos alunos. 
 

Porém, entre os 376 alunos 
inquiridos que praticam 
regularmente alguma forma de 
atividade física desportiva fora da 
escola, seja ela competitiva ou não 
competitiva, estes valores são 
ligeiramente diferentes.  
 
Isto é, o Sporting Clube de 
Portugal encontra-se agora em 2.º 

lugar nas preferências, principalmente à custa das raparigas. 
 
Ora entre os alunos não praticantes sucede o 
inverso, notando-se algo interessante. Dos 284 
alunos não praticantes, 30% dos rapazes 
preferem o Futebol Clube do Porto.  
 
Será que há algum bastião portista no Faial? 
Será que a freguesia em que o aluno vive tem 
alguma influência na preferência clubística?  
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A informação recolhida dos 613 alunos que responderam a esta questão indicando a sua 

preferência por um 
dos “três grandes”, 
mostra que em 
qualquer freguesia é 
sempre maior o 
número de alunos que 
preferem o Sport 
Lisboa e Benfica.  
Mas ficamos a saber 
que a haver uma 
freguesia onde seja 

maior a identificação com o Porto, essa freguesia é o Flamengos.  
E surge outro dado com algum interesse. O Sporting Clube de Portugal colhe uma relevante 
preferência da parte de alunos que vivem na freguesia das Angústias. 
 

Será que se notam 
diferenças nas 
preferências dos alunos 
em função do ano de 
escolaridade ou do 
programa de ensino?  
Aparentemente sim.  
O Benfica colhe a 
preferência da maioria 
dos alunos, mas é entre 
os alunos do 7.º e do 12.º 

ano de escolaridade que há mais sportinguistas.  
Entre os alunos que frequentam outros programas de ensino na escola, o benfiquismo é menos 
evidente e muitos são os que gostam das cores azul e branca. 
 
No continente português, uma sondagem1 realizada em 2010 mostrou que O SLB é o clube 
preferido de 44% dos portugueses, que o SCP é o clube do coração de quase 26% dos adeptos 
e que o FCP colhe a preferência de quase 21%. 
 
Concluindo, o SLB continua e eventualmente continuará a ser durante muitos anos o clube 
preferido de muitos faialenses, mas no faial o FCP parece ter hoje mais expressão do que no 
resto do país. 
 
O departamento de EF agradece a colaboração dos alunos da escola e conta com a sua 
participação noutras iniciativas desta natureza. 
Até lá, saudações desportivas. 
 
O departamento de EF 
21-02-2013 
Texto: MC 

                                                 
1 http://arquivodabola.wordpress.com/2010/09/24/sondagem-recordnovadir-adeptos-dos-clubes/ 
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