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Atividades de Final do Segundo Período – Jogo Professores x Alunos 

 
No dia 22 de março de 2013, pelas 15h30, o Jogo Professores x Alunos em Andebol voltou a 
fazer parte do programa de atividades de encerramento do 2.º período letivo da ESMA. 
A iniciativa do departamento de Educação Física consta do plano anual de atividades da 
escola e vai já na sua 4.ª edição. 
Repetindo a organização da edição transato, o jogo foi disputado em 4 períodos de 7m30s, e a 
história das 3 anteriores edições voltou a repetiu-se.  
A equipa dos alunos, recheada de jovens jogadores do Sporting Clube da Horta, tornou a 
vencer.  
Já lá vão 4 vitórias sem resposta. Sem forçar muito o andamento do jogo, os alunos 
concluíram a 1.ª parte a vencer por 11 – 8. Na segunda parte, fruto de ataques rápidos 
eficazes e de algumas jogadas individuais tremendamente “potentes”, os alunos ampliaram a 
vantagem e terminaram o jogo com uma vitória esclarecedora de 22 – 14.  
Contudo, os professores não deixaram de dar boa réplica em alguns momentos do jogo e de 
conseguir alguns golos de belo efeito. Como desistir é morrer, na próxima edição cá estarão os 
professores para se bater contra os jovens jogadores de andebol do nosso Faial. 
 

 
 
Pela equipa dos alunos jogaram: João Silva, Jorge Silva, Francisco Silva, Pedro Carvão, 
Joaquim Mendonça, Tiago Gonçalves, Jéssica Pinheiro (GR) e Adriana Alves. Pelos 
professores alinharam: Manuel Campos, Ilídia Neves, Carlos Freitas, J. Daniel Rocha, José 
Serpa (GR), Paulo Varela, Paulo Gonçalves, Roberto Terra, José Freitas e Paula Sousa. 
Apitou o jogo o Sr. António Furtado, e foram oficiais de mesa os alunos João Moura e Tiago 
Maximino. Parabéns a todos os que participaram nesta iniciativa e boa Páscoa. 
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