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XXIII JDE do 3.º CICLO – FASE REGIONAL 
 

Em São Jorge, procurando a vitória. 
Iniciou-se ontem, no dia do trabalhador, a fase regional dos XXIII edição dos JDE do 3.º ciclo. Este 
ano acolhe os jogos a EBS das Velas de São Jorge, que compete pela vitória juntamente com a 
nossa, a EBS da Graciosa e a EBS da povoção, ilha de São Miguel. 

Depois da nossa vitória na fase zonal B, foi necessário alterar a comitiva de alunos, uma vez que por 
várias razões 6 dos 20 alunos tiveram de ser substituídos. Assim, entraram para a nossa equipa os 
seguintes alunos: Raquel Brasil, Iara Jorge, Zaneth Carvalho, João Soares, Pedro Carvão e João 
Esteves. 

Os primeiros alunos a entrar em 
ação forma os destacados para as 
provas de salto em comprimento e 
de salto em altura. Apesar do 
empenho não foi possível obter 
melhor do que o 4.º lugar no 
comprimento. No salto em altura, as 
nossas meninas voltram a conseguir 
um 1.º lugar, enquanto os rapazes 
ficaram numa honrosa 2.ª posição. 
A manhã de hoje foi preenchida 
com a competição de Andebol 
Feminino e de Voleibol Feminino. 
No Voleibol, a equipa da Graciosa 
venceu todos os jogos, ficando a 

nossa escola em 2.º lugar. No Andebol, o primeiro posto foi para duas equipas, a nossa e a da 
Povoação. Pela tarde todos competem na Ginástica.  
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Os jogos terminam amanhã com as competições de Andebol Masculino, de Voleibol Feminino e 
com as restantes provas de Atletismo: lançamento do peso, corrida dos 80 metros, corrida dos 1000 
metros e corrida de estafetas 4x80 metros. 
Esperando empenho e dedicação, boa sorte à nossa comitiva. 
 

 
 
Informação: A comitiva da nossa escola é composta pelos seguintes elementos: Professores - Pedro Neves, Liliana 
Brochado, Paulo Matos, Ana Mota. Alunos: Joel Francisco, Zaneth Carvalho, Diogo Quadrado, João Soares, João 
Esteves, Diogo Silva, Tiago Oliveira, Pedro Carvão, Íven Alvernaz, Francisco Soares, Rafaela Lima, Yuliya 
Chronomordenko, Adriana Fraga, Janice Brum, Patrícia Silveira, Iara Jorge, Milene Rodrigues, Maria Castro, Daniela 
Vieira, Raquel Brasil  
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