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ESMA participa no 87.º aniversário da PSP da Horta 

 
A PSP da Horta, comemorando o seu 87.º aniversário, convidou os docentes e os alunos da 
ESMA para dois jogos de Futebol de 5 que se realizaram hoje, 20 de Março, entre as 11h00 e 
as 13h00. 

Apesar das dificuldades inerentes ao trabalho 
acrescido dos docentes em época de final de 
período, foram vários os que prontamente se 
disponibilizaram para participar nesta 
comemoração, e todos os alunos chamados a 
colaborar de imediato disseram presente. 
O primeiro jogo do dia realizou-se entre as 
equipas femininas da PSP e da ESMA. Alinharam 
pela equipa da Escola as docentes Paula Sousa, 
Susana Goulart, Graça Sousa, Ana Gonçalves e as 
alunas Jéssica Pinheiro, Cristina Gomes e Susana 
Silva. Pela equipa da PSP jogaram Sandra 
Rodrigues, Sandra Silva, Sandra Diogo, Sandra 
Pereira, Leonor Leal, Lurdes Costa, Alda 

Medeiros e L. Pereira. 
 
Em 30 minutos de jogo, as jogadoras da Escola, 
melhor preparadas, marcaram 7 golos e as 

aniversariantes conseguiram apenas o 
tento de honra. Para o desfecho final 
foram determinantes os 4 golos apontados pela aluna Susana Silva no 1.º dos 4 tempos de 
jogo. 
 
O segundo jogo opôs as equipas masculinas. A equipa da Escola foi composta pelos docentes 
Manuel Campos, Paulo Varela, Paulo Gonçalves, Carlos Freitas, José Rocha e pelos alunos 
André Silva, Diogo Bagaço e Diogo Pereira. Pela equipa da PSP alinharam Carlos Ferreira, 
Pedro Almeida, Vítor Reis, Paulo Martins, Carlos Neves, Bruno Pereira, Sílvio Furtado, 
André Bettencourt e Nuno Bettencourt. 
 
O resultado final, 3 – 2 a favor da PSP, espelha um jogo equilibrado, onde Carlos Ferreira se 
destacou na equipa da PSP, pois quando entrou marcou a diferença. Na equipa da Escola, o 
maior número de oportunidades criadas coube ao aluno Diogo Bagaço, que com um pouco 
mais de sorte poderia ter feito pender a balança do marcador a favor da ESMA. 
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Os oficiais de jogo foram os alunos João Ávila, José Medeiros, Valter Brum e a aluna Jéssica 
Pinheiro que deram o seu melhor na realização das tarefas mais exigentes do jogo: julgar, 
decidir e fazer cumprir. 
O departamento de Educação Física agradece a todos os que na Escola colaboraram com esta 
iniciativa e disseram sim ao convite da PSP. 
Boa Páscoa a todos. 
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