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ESMA em 2.º lugar na fase zonal B dos XXVIII Jogos Desportivos Escolares do 

3.º ciclo  
 
Os nossos alunos partiram para São Jorge com o objetivo de manter uma invencibilidade na prova que 
durava desde 2008/2009. As equipas concorrentes nesta fase foram a escola acolhedora (EBS das Velas), a 
EBI da Vila do Topo, a EBS das Lajes do Pico e a EBS de São Roque do Pico, que chegou às Velas com um 
propósito em definido, alcançar a 3.ª vitória consecutiva em fases zonais dos JDE do 3.º ciclo. 

Cedo se percebeu que Faial e 
São Roque iam colocar todo o 
seu empenho em busca da 
vitória na prova. Na competição 
de Ginástica, São Roque 
venceu e os Arriagas registaram 
um 2.º lugar.  
Em seguida o Atletismo repôs a 
igualdade entre as 2 escolas, 
com os Faialenses a alcançar o 
1.º lugar, logo seguido pelos 

alunos de São Roque. Na prova artística as 2 escolas apresentaram-se muito bem, mas os juízes preferiram a 
prestação da comitiva Picoense. No Basquetebol 
os Faialenses mostraram grande qualidade e 
venceram as competições de ambos os sexos. 
Contudo São Roque alcançou com mérito o 2.º 
lugar.  
No Futebol inverteram-se as posições. Apesar da 
excelente prestação dos rapazes do concelho da 
Horta, que venceram a sua competição, o 1.º 
lugar global nesta modalidade foi alcançado pela 
escola de São Roque, concorrendo para isso a 
clara vitória das meninas do Pico. 
Terminada a competição, ambas as equipas 
obtiveram 2 primeiros lugares e 2 segundos 
lugares, conseguindo 18 pontos. No entanto só uma escola pode vencer … e São Roque festejou a vitória, 

pois obteve melhor pontuação na 
prova artística.  
A última posição foi ocupada pela 
EBI da Vila do Topo, premiada 
com o troféu de Espírito 
Desportivo. A escola acolhedora 
alcançou a 4.ª posição e no 3.º 
lugar do pódio ficou a EBS das 
Lajes do Pico. Nesta fase zonal, 
que quase se poderia intitular 
“Jogos Desportivos Escolares do 

Triângulo”, foi atribuído à ESMA o prémio de melhor organização. 
Destes Jogos realça-se a excelente organização da escola acolhedora, que tudo fez para que os seus 
convidados se sentissem em casa, o bom espírito desportivo demonstrado por todas as comitivas, e as 
amizades que os alunos das três ilhas começaram a construir. 
Na Fase zonal A, realizada na EBS de Vila Franca do Campo, venceu a EBS do Nordeste. Realizou-se 
também a fase zonal C na EBS da Graciosa. 
Parabéns a todos os alunos, docentes e membros do pessoal não docente que participaram na XXVIII edição 
dos JDE e até aos XXIX Jogos.  
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