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XXIII JDE do 3.º CICLO – FASE ZONAL B 
 

VENCERAM OS ARRIAGAS! 
 

A fase zonal B da XXIII edição dos JDE do 3.º ciclo terminou hoje com uma competição já 
emblemática, a prova do salto em altura. 
Mais uma vez a vitória “caiu” para o lado da casa, terminando no lugar cimeiro o aluno Jorge Silva, 
em masculinos, que saltou 1,64m e a aluna Yuliya Chronomordenko, em femininos, que saltou 
1,25m, altura que também foi conseguida pelas suas restantes três colegas de equipa em prova. 
Pela manhã realizaram-se outras cinco provas de Atletismo, tendo a nossa escola obtido 
classificações sempre meritórias.  
Ontem só deu Faial. A nossa escola venceu as competições masculinas e femininas de Andebol e de 
Voleibol, enquanto que a EBS da Calheta obteve a segunda posição. Ao início da noite realizou-se a 
atividade artística, tendo a prova da ESMA merecido a melhor pontuação entre as cinco escolas 
participantes. 
As contas finais desta edição foram as seguintes: Em 1.º lugar, com 20 pontos, classificou-se a 
nossa escola, com vitórias nas quatro modalidades em disputa. O 2.º lugar, com 13 pontos, foi 
partilhado pela EBS das Velas, que ficou em 2.º lugar nas competições de Atletismo e de Ginástica 
e que será a anfitriã da fase regional, e pela EBS da Calheta, que obteve o prémio de melhor 
organização. O 4.º lugar coube à EBI da Maia, com 8 pontos e em 5.º lugar ficou a EBI do Topo, 
que arrecadou o prémio de espírito desportivo. 
A fase regional está marcada para a primeira semana de março. Até lá, pratiquem desporto que é ... 
naturalmente bom! 

 
A equipa vencedora: (em cima, da esquera para a direita) – Professor Pedro Neves, Professora Liliana Brochado, 
Professor Paulo Matos, Joel Francisco, André Silva, Diogo Quadrado, Jorge Silva, Jorge Goulart, Diogo Silva, Tiago 
Oliveira, Joaquim Mendonça, Íven Alvernaz, Professora Ana Mota. (em baixo, da esquera para a direira) – Rafaela 
Lima, Yuliya Chronomordenko, Adriana Fraga, Janice Brum, Patrícia Silveira, Marta Pinheiro, Milene Rodrigues, 
Maria Castro, Daniela Vieira. Completam a comitiva o aluno Francisco Soares e a aluna Sara Goulart.  
Parabéns a todos os participantes. 
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