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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Rui Serapicos | 

Em 2019, os Serviços de Des-
porto da Universidade do Minho
registaram cerca de 7000 inscri-
tos e 160 mil utilizações, revelou
ontem Paulo Cruz, o pró-reitor
da Universidade do Minho.

Ao intervir na abertura do VI
Encontro Nacional da Rede de
Serviços Desportivos das Insti-
tuições de Ensino Superior, que
decorre até amanhã na Universi-
dade do Minho,  tendo como te-
ma central  “O presente e o futu-
ro do desporto no ensino
superior”, Paulo Cruz começou
por lembrar o reconhecimento
que a academia minhota tem ob-
tido ao nível nacional e interna-
cional pelos resultados das suas
equipas e pela organização de
eventos.

Oito fases finais de campeona-
tos nacionais, sete campeonatos
mundiais e  seis europeus uni-
versitários são experiências or-
ganizativas que esta universida-
de acumulou, referiu.

Perante o auditório da Escola
de Economia e Gestão, onde, en-
tre outros, se encontravam Fir-
mino Marques, presidente da
Comissão Parlamentar de Edu-
cação, Ciência, Juventude e
Desporto, Vitor Dias, director
regional do Instituto Português
do Desporto e Juventude, ou
Carlos Almeida, o vereador
CDU na Câmara Municipal de
Braga, o pró-reitor frisou adiante

que esta capacidade de organiza-
ção de eventos desportivos de
açto nível se deve à disponibili-
dade de  infra-estruturas despor-
tivas “mas também à existência
de cantinas e residências” e a
“uma rede de parcerias com au-
tarquias, escolas e clubes”.

Recordando que a UMinho foi
“pioneira na valorização das car-
reiras duais” com a regulamnen-
tação do estatuto de estudante-
-atleta, salientou ainda os êxitos
que as equipas da UMinho têm

vindo a alcançar em modalida-
des como o andebol, o futsal, o
futebol de 11 ou o taekwondo.

Paulo Cruz realçou ainda os
prémios que as autoridades do
desporto académico têm vindo a
atribuir à Universidade do Mi-
nho, culminando com o recente
reconhecimento desta como a
melhor universidade da década
2009/19 no desporto universitá-
ro europeu, seguida de uma me-
dalha, entregue pelo governo da
República Portuguesa,  de honra

ao mérito desportivo. 
A partilha de boas práticas que

permitam aumentar os índices
de actividade física, combater o
abandono da prática desportiva
na transição entre o ensino se-
cundário e o ensino superior é
um dos objectivos do Encontro,
que coloca frente a frente no
Campus de Gualtar, em debate,
responsáveis políticos, represen-
tantes de universidades e institu-
tos politécnicos.

Depois da sessão de abertura

os trabalhos prosseguiram com o
tema “A implementação do Es-
tatuto de Estudante Atleta nas
Instituições de Ensino Superior”
com intrevenções de André Reis,
da Federação Académica do De-
soorto Universitário, de Duarte
Lopes, director da Unidade de
Gestão do Desporto do Instituto
Superior de Ciências do Traba-
lho e Empresa e de Nuno Fer-
reoira, chefe de gabinete do
scretário de Estado, da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior. 

Seguiu-se, ainda ontem, o tema
“Medidas de Apoio ao Alto Ren-
dimento Desportivo no Ensino
Superior”, com intervenções de
João Rodrigues, presidente da
Comissão de Atletas Olímpicos,
Vítor Pataco, presidente do Ins-
tituto Português do Desporto e
Juventude e Mário Santos, do
Gabinete de Desporto da Uni-
versidade de Coimbra.

Sete mil frequentam serviços 
de Desporto da UMinho
PRÓ-REITOR PAULO CRUZ realçou na abertura do VI Encontro Nacional da Rede de Serviços
Desportivos das Instituições de Ensino Superior o reconhecimento nacional e internacional.

FLÁVIO FREITAS 

Paulo Cruz salientou reconhecimento nacional e internacional que o desporto da Universidade do Minho tem obtido

HOJE
10h00 - Actividades desportivas;
jogos tradicionais e de futsal.
13h00 - Restaurante Panorâmico.
Almoço.
14h30 - Auditório A 1 da Escola de
Economia e Gestão.
Sustentabilidade no desporto:
Oportunidades e Desafios. 
15h45 - Coffee Break.
16h00 - Auditório A 1 da EEG. 
Dinâmicas de Promoção do Despor-
to Informal junto da Comunidade
Académica. 
21h00 - Restaurante Panorâmico.
Jantar Conferência “A Importância
do Desporto no Projecto Educativo
das Instituições do Ensino Superior”. 
Reitores da Universidade do Minho
e de Aveiro, Pró-Reitora da Univer-
sidade do Porto.

AMANHÃ
10h00 - Sala de Formação do Com-
plexo Desportivo de Gualtar. Reu-
nião Técnica e Conclusões.
11h30 Fotografia de grupo.

§programa 

FLÁVIO FREITAS 

Sameiro Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal de Braga

“O início da actividade física e
desportiva deve começar desde
tenra idade; não  no 1.º ciclo mas
mesmo nos jardins de infância;
nós, sociedade, estamos a fa-
lhar”, disse, aos jornalistas, Sa-
meiro Araújo, a vice-presidente
da Câmara Municipal de Braga.

Em declarações que prestou à
margem do VI Encontro Nacio-

nal da Rede de Serviços Despor-
tivos das Instituições de Ensino
Superior, que decorre até ama-
nhã na Universidade do Minho,
a autarca e treinadora de atletis-
mo sustentou que “só incutindo
hábitos de prática desportiva nu-
ma idade muito precoce, vamos
ter cidadãos mais felizes, com
melhor saúde e com uma melhor

qualidade de vida”.
“Uma coisa que nós lideramos

e que não é um gosto liderar é no
ranking da obesidade infantil;
vamos nos primeiros lugares e
isso é importante combater des-
de a mais tenra idade, através de
uma alimentação equilibrada e
da prática desportiva”, salientou
ainda.

Vice-presidente da Câmara Municipal de Braga preconiza

“Desporto nos jardins de infância”


