
 

Escola Secundária Manuel Arriaga 
Ano letivo 2014/2015 

Departamento de Educação Física 
 

 
Número recorde de alunos participa no Corta-mato da ESMA 

 
O corta-mato escolar da ESMA realizou-se no dia 10 de Outubro. Esta prova consta do programa 
nacional do desporto escolar e foi concretizada na nossa escola pelo 7.º ano consecutivo. A 
competição ocorreu na “1.ª manhã desportiva” de 2014/2015, que contou ainda com a segunda 
edição do torneio de voleibol de 4 da ESMA. 
 

 
 
Pelas 09h20 iniciou-se a primeira prova, de 2000 metros, que foi destinada a todos os alunos 
nascidos no ano de 2002 e às alunas nascidas em 2000 e em 2001.  
Nos infantis masculinos (2002), aluno João Ávila, do 7.º G (peitoral 012), cortou a meta em 1.º 
lugar. Nos infantis femininos, a vencedora foi Rafaela Gonçalves, também do 7.º G (peitoral 109). 
Já nos iniciados femininos (2000/2001), sagrou-se vencedora a aluna Tatiana Melo, do 8.º C 
(peitoral 108), que repetiu a proeza do ano letivo passado. 
 

     
 
A segunda prova (2500m) ocorreu às 09h40 e foi destinada aos restantes alunos. No escalão de 
Juvenis Femininos venceu a aluna Euda Gomes, do 8.º D (peitoral 322). Nos iniciados masculinos 
(nascidos em 2000 / 2001), ganhou o aluno João Ponte, do 7.º B (peitoral 303), que se sagrou 
vendedor absoluto da prova dos 2500 metros. 
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A vitória no escalão de juvenis masculinos (nascidos em 1998/1999) coube ao aluno David Sousa, 
do 11.º A (peitoral 404) e o 1.º lugar do escalão de juniores masculinos foi alcançado pelo aluno 
Bernardo Alvernaz, do 10.º I (peitoral 406). 
 

 
 
A média de participantes das 6 anteriores edições foi de 27 alunos. Nesta 7.ª edição correram 56 
alunos, superando o anterior recorde de participantes que era de 39 alunos. 
No 2.º período letivo realiza-se o corta-mato de ilha. Desde já estão todos os alunos convocados, 
mesmo os que hoje não puderam participar. 
 

 
 
Parabéns a todos os participantes e… até à próxima manhã desportiva. 
 

MC 10-10-2014 


