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Comissão Executiva 
 

DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 
DSRN - Direção de Serviços Região Norte 

 
C.L.D.E. de BRAGA 

ESCOLA SECUNDÁRIA D. MARIA II  
Rua 25 de abril 

4710-913 BRAGA 
 

e-mail 
clde-braga.dsrn@dgeste.mec.pt 

 
Página da web 

http://alfarrabio.di.minho.pt/de-braga  

 

mailto:clde-braga.dsrn@dgeste.mec.pt
http://alfarrabio.di.minho.pt/de-braga
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I - NOTA DE ABERTURA 
 

As Fases Finais Regionais - Norte 2014 (FFR Norte) vão ter lugar, mais uma vez, em 
Guimarães, nas modalidades de andebol, atletismo, basquetebol, badminton, boccia, 
futsal, natação, ténis de mesa, voleibol e xadrez, destinando-se, essencialmente, para o 
escalão de juvenis, nas várias modalidades, no entanto no atletismo e no xadrez também 
participam alunos do escalão de iniciados. Estas FFR Norte vão-se realizar nos dias 2 e 3 de 
maio de 2014. 

 
Estas competições subordinam-se às orientações do Programa de Desporto Escolar, 

são complementadas pelos Regulamentos Específicos e pelas Regras Oficiais das respetivas 
modalidades. Têm como principal objetivo o apuramento do representante desta região 
para as respetivas Fases Finais Nacionais, que se irão realizar na cidade de Lisboa nos dias 
16 a 18 de maio de 2014. 

 
A Organização desta prova compete à Direção de Serviços da Região Norte, que a 

delegou à Coordenação Local do Desporto Escolar de Braga.  
 
Cada FFR do Desporto Escolar está subjacente a uma dinâmica desenvolvida em 

cada CLDE e constitui o corolário de muito trabalho dos seus participantes e organizadores, 
nomeadamente dos Grupos/Equipas (Escola/ Professores/Alunos).  

 
A Tempo Livre - Centro Comunitário de Desporto e Tempos Livres é um parceiro 

fundamental nesta organização por todo o apoio logístico prestado. A dinâmica e a 
conjugação de esforços é, mais uma vez, uma mais-valia para esta organização. 

 
A Coordenação Local do Desporto Escolar de Braga como entidade organizadora 

deste evento e todos os parceiros (Escolas, Empresa Tempo Livre) tudo farão para vos 
acolher com dignidade e carinho, reforçando-se os laços de amizade entre as várias 
delegações e de cooperação tornando o Desporto Escolar mais atrativo e participativo. 
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2 - RECEÇÃO DAS COMITIVAS 
 
 

Sexta-Feira, 2 de maio de 2014, entre as 10:30 e as 12:00 horas. 
Pavilhão Multiusos de Guimarães  
Para as modalidades de andebol (F), badminton, basquetebol, futsal, voleibol e ténis de 
mesa. 
 
Dia 3 de maio de 2014, entre as 08:00 e as 09:00 horas. 
Nos respetivos locais de competição. 
Para as modalidades de andebol (M), atletismo, boccia, natação e xadrez. 
 

3 - LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO 

 
Escola Secundária Santos Simões - Guimarães  
Escola Básica Prof. João de Meira, Guimarães 
 
 

4 – TRANSPORTES 

 
Os transportes até à cidade de Guimarães são da responsabilidade das Escolas em 
coordenação com as CLDE’s adstritas. 
 
Chama-se especial atenção, para a necessidade de informar as empresas transportadoras 
para a importância dos autocarros ficarem à disposição da organização, de forma a 
transportar todos os alunos/participantes entre locais de alojamento/alimentação e os 
locais de competição. 
 
 

5 – INSCRIÇÕES 

 
As inscrições deverão ser enviadas, impreterivelmente, para estes serviços até ao dia 24 de 
abril de 2014 (quinta-feira). 
 
 

6 – ACREDITAÇÃO 

 
A acreditação é efetuada no momento da receção, devendo, para o efeito, todos os 
participantes (praticantes, juízes/árbitros e professores) ser portadores do respetivo 
documento de identificação pessoal – BI/CC, passaporte ou outro de acordo com o 
previsto no Regulamento Geral de Provas (RGP) do Desporto Escolar. 
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Qualquer alteração às inscrições previamente enviadas à organização, só será aceite desde 
que seja cumprido o ponto anterior e seja acompanhada duma cópia lista de inscrições 
extraída da Base de Dados de Projeto Final do Clube de Desporto Escolar. 
Como é do conhecimento geral, só poderão participar em provas regionais e nacionais os 
alunos que tenham sido inscritos na base de dados do Clube de Desporto Escolar, até ao 
dia 15 de março de 2014. 
Após a acreditação será fornecido a cada participante um cartão de identificação no 
evento o qual deverá estar sempre na sua posse e visível. 
Somente os alunos acreditados poderão participar na competição e após a acreditação não 
são permitidas alterações às inscrições. 
No caso dos desportos coletivos os praticantes serão acreditados tendo, também, em 
consideração o correspondente número de camisola introduzido na ficha de inscrição, não 
podendo este ser alterado durante a competição. 
Ainda de acordo com o RGP, nos Jogos/Prova, o professor responsável pelo grupo/equipa 
deverá apresentar na mesa de jogo/prova: 
- Ficha de Inscrição da equipa na Final Regional 
- Bilhetes de Identidade/CC dos alunos 
 
 

 
 

7 – CONTATOS ÚTEIS 

 
Gabinete Desporto Escolar Braga clde-braga.dsrn@dgeste.mec.pt    961 684 709 

Adelino Furriel adelino.furriel@dgeste.mec.pt   963 039 809 

Luís Covas luis.covas@dgeste.mec.pt   967 610 671 

Carlos Dias carlos.dias@dgeste.mec.pt    935 647 171 

Isabel Antunes isabel.antunes@dgeste.mec.pt  914 581 569 

Emanuel Brandão emanuel.brandao@dgeste.mec.pt 966 453 454 

 

 
8 – PROGRAMA GERAL 

 
Dia 02 de maio de 2014 

HORAS ATIVIDADES LOCAL 

10:30 - 12:00 Receção das comitivas Pavilhão Multiusos 

12:30 - 13:45 Almoço 
EB João de Meira 

EB/S Santos Simões 

14:00 Reunião Técnica Pavilhão Multiusos 

15:30 | 16:00 Início das competições Locais de competição 

19:00 - 21:00 Jantar 
EB/S Santos Simões 

23:00 Recolher 

 

mailto:clde-braga.dsrn@dgeste.mec.pt
mailto:adelino.furriel@dgeste.mec.pt
mailto:luis.covas@dgeste.mec.pt
mailto:carlos.dias@dgeste.mec.pt
mailto:isabel.antunes@dgeste.mec.pt
mailto:emanuel.brandao@dgeste.mec.pt
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Dia 03 de maio de 2013 

HORAS ATIVIDADES LOCAL 

08:00 Pequeno-almoço EB/S Santos Simões 

08:00 - 09:00 Receção das comitivas 

Locais de competição 09:30 
Reuniões Técnicas | Reinicio das 

competições 

10:00 Início de competições 

12:30 - 13:45 Almoço 
EB João de Meira 

EB/S Santos Simões 

15:00 Reinicio das competições 
Locais de competição 

 Entrega de prémios 

10 – REUNIÕES TÉCNICAS 
 
 
As Reuniões Técnicas realizar-se-ão de acordo com a respetiva modalidade: 

MODALIDADE DATA | HORA LOCAL Responsável técnico 

ANDEBOL 2/5 | 14:00 Pavilhão Multiusos Luís Covas 

ATLETISMO 3/5 | 09:15 Pista Gémeos Castro Emanuel Brandão 
Isabel Macedo 

BADMINTON 2/5 | 14:00 Pavilhão Universidade do Minho Ângela Leite 
Luís Costa 

BASQUETEBOL 2/5 | 14:00 Pavilhão de Urgezes Carla Marina 

BOCCIA 3/5 | 09:30 Pavilhão Multiusos Sílvia Virgolino  
Maria João  

FUTSAL 2/5 | 14:00 Pavilhão Fermentões (F) 
Pavilhão Creixomil (M) 

Rui Machado 
Paulo Fernandes 

NATAÇÃO 3/5 | 09:30 Piscinas Vitória Guimarães Isabel Antunes 

TÉNIS DE MESA 2/5 | 14:00 Pavilhão Multiusos José Carlos Azevedo 

VOLEIBOL 2/5 | 14:00 Pavilhão Multiusos Carlos Dias/Adriana Costa 

XADREZ 3/5 | 09:30 Pavilhão Multiusos Carlos Dias/David 
Fernandes 

 
11 – LOCAIS DE COMPETIÇÃO 
 

MODALIDADE PAVILHÃO MORADA TELEFONE 

BOCCIA 
VOLEIBOL 

TÉNIS DE MESA 
XADREZ 

PAVILHÃO MULTIUSOS -
GUIMARÃES 

 

Alameda Cidade de Lisboa 
4835-037 Guimarães 

253 520 300 

BADMINTON 
PAVILHÃO UNIVERSIDADE DO 

MINHO 
Rua de Francos, Azurém 

4800-042 Guimarães 
253 510 621 

ATLETISMO PISTA GÉMEOS CASTRO 
Alameda dos Desportos 

4805 Guimarães 
253 423 205 

BASQUETEBOL PAVILHÃO URGEZES 
Rua da Igreja - Urgezes  

4810-502 Guimarães 
 

FUTSAL 
ANDEBOL 

PAVILHÃO DE FERMENTÕES (F) 
PAVILHÃO DE CREIXOMIL (M) 

  

NATAÇÃO 
PISCINAS do VITÓRIA DE 

GUIMARÃES 
Rua Teixeira de Pascoais 

4810-505 Guimarães 
253 542335 
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12 – RECOMENDAÇÕES 
 
Os professores responsáveis pelas diversas equipas deverão orientar os seus alunos no 
sentido de: 
 

 12.1. Antes da saída 
Deverão confirmar se todos (as) os (as) alunos (as) são portadores de Bilhete de Identidade 
ou outro documento de identificação (ver ponto e do equipamento e utensílios de uso 
pessoal necessários – Sem documento de identificação não poderão participar. 
 

 12.2. Chegada 
Deverão ser pontuais, respeitando o horário do período de chegada e acreditação. 
Deverão acatar as orientações da organização. 
Para proceder à acreditação dos seus participantes é indispensável a presença do 
participante e a apresentação do respetivo documento de identificação 
Os professores deverão verificar se os alunos são acreditados de acordo com a inscrição e 
eventuais alterações, bem como o respetivo número de camisola por aluno. 
 

 12.3. Antes da competição 
Os professores e juízes/árbitros terão que participar na reunião técnica. 
Os jogadores e juízes/árbitros participantes deverão apresentar-se na prova devidamente 
equipados. 
Fica vedado a todos os participantes a utilização de equipamento que contrarie os 
regulamentos do Desporto Escolar e legislação em vigor. 
 

 12.4. Competição 
Respeitar o protocolo de jogo/competição definido para a prova. 
De acordo com o calendário de jogos/programa da prova, os alunos deverão cumprir os 
respetivos horários. 
Todas as competições deverão ser disputadas no mais elevado nível do espírito desportivo. 
Ser portador de todos os Bilhetes de Identidade dos alunos. 
 

 12.5. Relembramos 
Os professores têm de acompanhar sempre os seus alunos e impedir que exista qualquer 
dano ou perturbação ao bom funcionamento das atividades, sejam desportivas ou sociais. 
Os professores deverão dar indicações expressas aos seus alunos, acerca do local onde 
deverão colocar o lixo. 

13 – INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Todos os participantes (alunos e professores) deverão ser portadores do Cartão de Utente 
do Serviço Nacional de Saúde ou Cartão de Cidadão. 
 

14 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os casos omissos, bem como as dúvidas resultantes da aplicação deste Documento, serão 
analisados e resolvidos pela Organização, e da sua decisão não cabe recurso. 
 


