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ANDEBOL
Juvenis da
Didáxis de
Riba de Ave
goleiam

Após o interregno dos
campeonatos, durante a
época da Páscoa, cumpriu-
se mais uma jornada dos
campeonatos nacionais de
andebol feminino. A equipa
de juvenis da Didáxis de
Riba de Ave deslocou-se a
Vermoim, para defrontar a
equipa local, e goleou por
uns esclarecedores 44-5. No
final da primeira volta, as
atletas da Didáxis estão no
terceiro lugar. Na próxima
jornada deslocam-se a
Esposende para defrontar a
equipa da Juventude do Mar.

As iniciadas, que rece-
beram a equipa do Arsenal
de Canelas, foi batida por 21-
25, resultado que matema-
ticamente impossibilita o
apuramento para a última
fase do campeonato nacio-
nal da 1ª divisão, onde se irá
discutir o título. No primeiro
ano na 1ª divisão nacional,
as iniciadas da Didáxis tive-
ram, no entanto, uma pres-
tação meritória, pois conse-
guiram o apuramento para a
segunda fase da prova.  Du-
rante as férias da Páscoa,
participaram no Torneio de
S. Félix da Marinha, conquis-
tando o segundo lugar, tendo
perdido apenas a final com
a equipa do Maiastars.
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ANDEBOL

ABC e Carlos Resende accionam
cláusula de renovação por mais um ano
O ABC de Braga e o treinador Carlos Resende chegaram a acordo para 
accionar a cláusula de renovação de contrato por mais um ano que estava
patente no primeiro acordo celebrado entre as duas partes.
Segundo Luís Teles “o Carlos Resende tomou a iniciativa de nos abordar
para saber se pretendíamos accionar a cláusula. Nós, como consideramos
que ele tem sido um exemplo a nível de postura, atitude e trabalho achá-
mos por bem avançar com a renovação até ao fim da próxima época”.

DR

Carlos Resende vai orientar o ABC até ao fim da próxima temporada
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ANDEBOL>>22

ABC renova com técnico
Carlos Resende
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> com.cnu’s

Ao terceiro dia de competições
nestas fases finais dos CNU’s
2012, e depois de se terem co-
nhecido os campeões de hóquei
patins, ontem foi a vez do ande-
bol feminino conhecer a suas
campeãs - a Associação Acadé-
mica da Universidade de Aveiro
(AAUAv) sagrou-se campeã na-
cional universitária da modali-
dade após ter derrotado na final
a Associação de Estudantes do
Instituto Superior da Maia
(AEISMAI), por 23-22. 

Esta foi uma final muito dis-
putada, onda as equipas mostra-
ram uma enorme vontade de
vencer e arrecadar o título de
campeãs. Prova disso foi que a
partida teve de ir a prolonga-
mento, depois de no final do
tempo regulamentar as equipas
estarem empatadas a 19-19. No
tempo suplementar as duas for-
mações jogaram ‘taco-a-taco’ e
nunca se conseguiram distanciar
muito no marcador. Durante a
partida houve ainda lugar para a
expulsão da guarda-redes de
Aveiro, mas a força de vontade
das aveirenses, o empenho e al-
guma sorte à mistura resolveram
o resultado a favor da AAUAv

que fecharia a partida vencendo
pela diferença mínima (23-22),
tornando-se as campeãs nacio-
nais.

Na partida que decidia a atri-
buição do 3.º/4.º lugar estiveram
as equipas do IPLeiria (campeãs
do ano passado) e da U.Porto.
Este jogo decidia quem ficaria
com a última medalha desta
competição, a qual acabaria por

sorrir ao IPLeiria que num jogo
algo “estranho” acabou por der-
rotar as adversárias da U.Porto
por 27-14. A surpresa deste jogo
foi principalmente a discrepân-
cia no resultado final, não apa-
rentando ser um jogo que de-
cidia uma medalha, onde a
U.Porto pouco fez para o con-
seguir, deixando as adversárias
jogarem a seu belo prazer, as

quais sem muito esforço foram
aumentando a vantagem até tér-
mino da partida, conseguindo
dessa forma o terceiro lugar e
respectiva medalha de bronze. 

Andebol masculino
No andebol masculino, decor-

reram as meias-finais da prova.
Na primeira meia-final, a AAU-
Minho defrontou e venceu o

IPLeiria, por 48-14. Os cam-
peões em título mostraram mais
uma vez porque são campeões
nacionais e europeus e fizeram a
delícia de quem os viu jogar,
passeando o seu bonito andebol
e não dando qualquer hipótese
aos adversários que simples-
mente tentavam não sofrer uma
derrota pesada demais. A partida
saldou-se num resultado dese-
quilibrado, como disse o treina-
dor da equipa minhota, Gabriel
Oliveira “pedi que não facilitas-
sem”. 

Muito fortes no ataque e im-
placáveis na defesa, os minho-
tos estavam constantemente a
“bombear” bolas para as redes
dos adversários que face a isso
pouco podiam fazer. Esta foi
uma meia-final fácil para os
minhotos que hoje vão decidir o
título com a AEFCT, partida que
terá lugar no Complexo Des-
portivo de Gualtar pelas 13 ho-
ras. 

“Dou os parabéns aos meus ad-
versários, esforçaram-se muito,
jogaram de forma séria, mas ti-
veram o azar de apanhar a equi-
pa da AAUM. Mais uma vez a
equipa minhota esteve ao seu
nível, a equipa está muito forte e
motivada e têm por isso corres-
pondido às minhas expectati-
vas,” afirmou o treinador. 

Na outra meia-final estiveram
a Associação de Estudantes da
Faculdade de Desporto da Uni-
versidade do Porto e a Associa-
ção de Estudantes da Faculdade
Ciências Tecnologias, uma parti-
da que os do Técnico venceram
pela diferença mínima de 28-29. 

Assim a final será entre a
AAUM e a AEFCT, sendo que o
IPLeiria e a AEFADEUP vão
discutir o último lugar no pódio
e quem leva o bronze.

Andebol feminino já tem
campeãs nacionais 2012
A Associação Académica da Universidade de Aveiro sagrou-se campeã nacional, ao vencer
a AEISMAI, por 23-22. Em andebol masculino, a AAUM vai decidir título com a AEFCT.

NUNO GONÇALVES

No andebol feminino, a Associação Académica da Universidade de Aveiro sagrou-se campeã universitária

NUNO GONÇALVES

No futsal masculino, a AAUM assegurou lugar na final
NUNO GONÇALVES

Fase de jogo da final de andebol feminino

DESPORTO

> AAUM vai decidir hoje o título em andebol masculino com a AEFCT, a partir das 13 horas. 

UNIVERSITÁRIOFASES FINAIS DOS CNU’S
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AAUAv é campeã
de Andebol feminino
A equipa da Associação Académica da Universidade de Aveiro
conquistou ontem, em Braga, o título nacional da modalidade

CNU’S 2012

� No terceiro dia de Campeona-
tos Nacionais Universitários, a
equipa de andebol feminino da
Associação Académica da Uni-
versidade de Aveiro (AAUAv) sa-
grou-se campeã nacional, ao ven-
cer a formação do ISMAI, por 23-
22, no jogo da decisão do título.

A partida decorreu em Braga
e, este triunfo, possibilita a parti-
cipação da equipa da AAUAv
nos europeus desta modalidade.
Em contrapartida, a equipa de
andebol masculino sai da com-
petição derrotada por 23-12, num
jogo em que defrontou a associa-
ção de estudantes de FCT.

O terceiro dia dos CNU’s ini-
ciou-se em Braga, com o conjun-
to de voleibol feminino da AAU-
Av a defrontar as actuais campe-
ãs nacionais da Associação de
Estudantes da FMUP, num en-
contro em que saiu derrotada
por 2-0, abandonando assim
esta competição.

Na cidade de Guimarães, a
equipa de basquetebol masculi-
no da AAUAv, detentora do títu-
lo nacional, perdeu frente a
Associação de Estudantes do

IST, por 47-57, terminando a sua
participação nos campeonatos e
falhando assim a reconquista do
ceptro nacional.

A Academia aveirense conti-
nua a depositar grandes expec-
tativas na equipa feminina de
basquetebol. Desta feita, as atle-
tas desta modalidade venceram

a partida contra a associação de
estudantes da FHM, por 71-39.

Num jogo totalmente domi-
nado pela formação da AAUAv,
as universitárias aveirenses
alcançaram a segunda vitória
consecutiva neste campeonato,
tendo disputado, ao final da tar-
de de ontem (já depois do fecho

desta edição), as meias-finais
contra a equipa da associação de
estudantes do IST.

Esta tarde, em Braga, entra
em acção a equipa de Futebol de
11 da AAUAv, que joga contra a
Associação de Estudantes do
IST, numa partida que promete
ser um jogo muito renhido.l

EQUIPA FEMININA da AAUAV fez a primeira conquista

D
.R
.
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NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS P34

Título feminino
de andebol é da AAUAv
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Académico Viseu soma 
derrotas na manutenção
Depois de falhar a presença na fase as subida durante a fase 
regular da 3.ª Divisão Nacional de Andebol, a equipa viseense 
entrou no 'mini-campeonato' da manutenção a somar derrotas 
nas duas rondas já disputadas

Silvino Cardoso

� O Académico de Viseu está a
atravessar um momento bas -
tan te mau, tendo entrado na fase
da manutenção com duas der -
ro tas consecutivas, com a agra -
vante de ter perdido em casa da
Associação 20 Km de Almeirim,

a equipa mais fraca da zona
Centro. E a derrota em terras
ribatejanas foi concludente pois
a diferença cifrou-se em oito
golos, o que é anormal, tendo em
conta o estatuto de cada uma das
equipas. 

Com o desaire em Almeirim,
os academistas estão obrigados

a fazer bem mais nas próximas
jornadas a começar já no pró -
ximo sábado frente ao conjunto
da Marinha Grande, o SIR 1.o de
Maio. Não restam dúvidas que a
falta de alguns elementos con si -
derados preponderantes na ma -
nobra da equipa tem-se feito
sentir. No entanto, o grupo de
tra balho terá de ter sempre
soluções para minimizar essa
lacuna, o que parece não estar a
acontecer.

Na próxima jornada, como
acima referimos, o Académico
de Viseu vai receber o SIR 1.o de
Maio e só a vitória interessa
para se manter nos lugares
cimeiros da tabela classificativa,
porque atrás de si vem gente
disposta a tomar o seu lugar (2.o

classificado). 

Juventude do Lis
lidera fase
A Juventude Desportiva do Lis

(Leiria) já ganhou por duas
vezes e lidera a fase com mais
quatro pontos que os acade mis -
tas e o Batalha Andebol Clube,
demonstrando ser o candidato
mais forte para chegar ao fim no
primeiro lugar. l

RESULTADOS 
SIR 1º Maio-AD Albicastrense 29-27
Juventude D. Lis-Batalha AC 35-29
20KM Almeirim-Ac.Viseu 32-27

CLASSIFICAÇÃO
J V E D GM GS P

Juventude D. Lis 2 2 0 0 69 54 24
Ac. Viseu 2 0 0 2 52 66 20
Batalha AC 2 0 0 2 54 61 20
Académica 1 1 0 0 26 25 19
Albicastrense 2 1 0 1 54 52 18
SIR 1º Maio 1 1 0 0 29 27 17
20KM Almeirim 2 1 0 1 55 54 13

PRÓXIMOS JOGOS
Académica-Juventude Desp. Lis, Ac. Viseu-
SIR 1º Maio e Batalha AC-20 km Almeirim.

3.ª DIV. NAC. - MANUTENÇÃO

ACADÉMICO ainda não ganhou na fase de manutenção
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ANDEBOL-MINIS

Escolinha de Andebol 
de S. Miguel do Mato
vence jogos em Nelas

Silvino Cardoso

� A equipa mais jovem de S. Mi -
guel do Mato, do concelho de
Vou  zela, continua a mostrar
uma evolução excelente na
prática desportiva de andebol.
No último sábado, a equipa da
Escolinha de Andebol da Asso -
cia ção daquela localidade des lo -
cou-se ao pavilhão municipal de
Nelas para disputar a 2.a jornada
da 3.a fase do campeonato regio -
nal de minis da Associação de
Andebol de Viseu, tendo como
adversária equipa anfitriã do
ABC nelense. 

Venceu por 8-3 conseguindo
somar a quarta vitória nesta época
e a primeira desta 3.a fase. Mas o
triunfo merecido só foi pos sível,
graças à prestação aguerrida de
todos os atletas e em especial das
meninas, que de monstraram
estar à altura do desafio impondo
toda a sua força de vontade e em -
penho durante todo o jogo, frente a
um excelente equipa que ao longo
do jogo nunca baixou os braços,
respondendo com muita garra e
tentando sempre o melhor re sul -
tado possível, o que só valo ri za a
vitória do conjunto do con ce lho
vouzelense. l

JOVENS DE S. MIGUEL DO MATO voltaram a vencer
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ANDEBOL

Manuel Moreira preside
à Associação de Braga

Manuel Moreira é o novo 
presidente da direção da As-
sociação de Andebol de Braga, 
substituindo no cargo Augusto 
Silva, que recentemente cessou 
funções para assumir a vice-
presidência da Federação de 
Andebol de Portugal.

Com a saída de Augusto Silva 
para a Federação, deu-se a promoção de Manuel 
Moreira a presidente da direção, uma vez que este 
já fazia parte dos órgãos sociais da Associação de 
Andebol de Braga.

Da nova direção fazem ainda parte os vice-presi-
dentes Manuel Neves Ferreira e António Carlos Viana, 
bem como o tesoureiro, José António Saraiva, e o 
diretor executivo, Elisabete Gonçalves Cardoso.

Manuel Moreira

ARQUIVO DM

Página 13



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,97 x 0,71 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 41349191 19-04-2012
Manuel Moreira preside à Associação de Andebol de Braga

Página 14



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,76 x 4,37 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 41349191 19-04-2012

Manuel Moreira 
preside
à Associação 
de Andebol 
de Braga

DESPORTO • PÁGINA 22
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REACÇÕES

Jaime Freitas, secretário regional da Educação e dos Re-
cursos Humanos, teve ontem um dia em cheio, aten-
dendo à maratona de reuniões que esteve envolvido,
para dar conta do novo modelo de apoios ao desporto.
Jaime Freitas tem consciência de que o modelo apresen-
tado não é o perfeito, mas o possível no momento.
«Temos consciência que um novo sistema nunca é uma
peça perfeita, que há realidades que se desmultiplicam
nas diversas modalidades e que os contributos dos re-
presentantes dos clubes e associações podem ser muito
importantes para aperfeiçoar, melhorar ou alertar para
problemas que possam não ter sido considerados», co-
meçou por dizer o governante, para logo depois acres-

centar que as responsabilidades do GR serão assumidas.
«Há que distinguir o que são responsabilidades do Go-
verno Regional, face aos clubes e associações, até ao
final da presente época desportiva, e já por diversas rea-
firmamos que esses compromisso serão satisfeitos. O
tempo certo, ainda não estamos em condições de o
dizer, mas desejamos que seja o mais rapidamente pos-
sível», afirmou Jaime Freitas. Certo é que os apoios do
GR não podem ser a única forma de financiamento. «En-
tendemos que o modelo deve ser repensado, numa óp-
tica orçamentalista, e isso vai obrigar a que todos
pensem que nem todos podem participar ao mais alto
nível, mas cada um poderá pensar sobre si próprio. Os

apoios do Governo Regional não podem ser a única fonte
de financiamento», disse. Por tudo isso, deverá haver
uma estratificação de importância no que concerne às
subvenções. «Há opções políticas claras sobre isso. Há
situações que têm a ver com os níveis mais elevados,
que têm de ter um tratamento diferenciado», referiu o
responsável. Ainda assim, Jaime Freitas assegura que o
modelo que está a ser discutido e que deverá avançar já
na próxima temporada desportiva é para que os atrasos
nas subvenções deixem de acontecer. «Os modelos que
estamos a cumprir é para serem postos no terreno e
serem aplicados», disse a terminar. 1

Décio Ferreira

Os clubes constituídos em SAD e as
associações com modalidades colecti-
vaspassaram,ontemdemanhã,pelaSe-
cretariaRegionaldaEducaçãoedosRe-
cursos Humanos para ficarem a
conheceras indicaçõesparaonovomo-
delo desportivo da Região Autónoma.
À saída dos encontros, foram poucas

as palavras acerca do documento que,
apesardesatisfazer, necessitadeajustes,
conforme admitiu RuiMarote, daAsso-
ciação de Futebol daMadeira. «A partir
de agora, cada um de nós vai trabalhar
junto dos seus clubes para, ou aceitar o
quenos foi indicadoou sugerir algumas
alterações», disse.
Para já, o que se sabe é que foram

constituídosdois “potes”, sendoqueno
primeiro –asmodalidades representati-
vas e de interesse regional - estãoMarí-

timo, Nacional, União (primeira e se-
gundaLiga), asduasSAD'sdoandebole
aindaumadobasquetebol.Nooutro,os
restantes clubes e modalidades, sendo
que a saída de um clube de qualquer
um destes potes, significa perda de
apoios. Senoprimeiro,osapoiosvãoso-
frer cortesdaordemdos 15por cento, já
no segundo os valores ficarão depen-
dentes da aposta feita nos atletas ma-
deirenses, sendo que as equipas do
pote 2 não têm, para já, acesso ao pri-
meiro.
«Em linhas gerais, é um trabalho im-

portante e quemerece alguma reflexão
e é isso que vamos fazer», disse RuiMa-
rote, sem precisar se pode estar em
causa a reduçãodonúmerode equipas
nas competições nacionais. «Não se
pode pôr nada em termos definitivos,

porqueháváriasalternativas», sublinhou,
confirmandotambémqueficareflectida
a tendência de privilegiar a competição
regionale sódardestaquenacionale in-
ternacional a quemmerece.
Quanto a verbas, há garantias de que

relativamentea2012as coisas vãoavan-
çar combrevidade.Noque tocaaoque
está em atraso (desde 2006/2007), ha-
verá dois momentos: o de 31 de De-
zembro que vai obedecer a várias ca-
racterísticaseumsegundomodelo,não
contratualizado, sobreacompetição re-
gional, onde pode haverá dificuldade
de sercumprido.
Noque tocaao futebol, revelouquea

AFM tem agendada para hoje, às 19:30
horas (logo depois do sorteio da Taça
daMadeira)umareuniãocomosclubes.

Celso Gomes

Jaime Freitas manteve reuniões ontem com associações deportivas, SAD e, ao final do dia, com clubes.

OGovernoRegional, atravésda Secretaria Regional da EducaçãoedosRecur-
sosHumanos, deuontemaconheceronovomodelodeapoio aodesporto
daMadeira. Clubes eAssociações têmatéfinal domêsparaproporqualquer
alteraçãoque sejapossível.

Alterar só o possível

7 Emanuel Alves (Associação de Andebol
da Madeira). «É um regulamento engraçado por-
que, de alguma forma, vem recuperar e rectificar
algo que já havia nos anos 90, quando um decreto-
Lei publicou uma tabela a definir o número de equi-
pas que, entretanto, devido a diversos “lobbies”, fo-
ram ultrapassados. Por outro lado, dar um grande
valor ao atleta madeirense, se for bem trabalhado
pelas associações. Gostei imenso da protecção às
equipas da promoção da Região e penso que é um
plano equilibrado. Há pormenores, mas que podem,
com o tempo - no caso da AAM até dia 23 - serem
trabalhados (...) Nada foi falado que as SAD acaba-
riam (...) A única responsabilidade que tenho é a de
tentar manter nos clubes madeirenses, principal-
mente, os que não são de alta competição, o maior
número elevado de atletas madeirenses, porque são
eles que passam a contabilizar (...) Se decidirem fa-
zer outros voos, aí já sabem que vão ser penaliza-
dos por não terem atletas madeirenses (...) Não me
parece um documento fantasioso ou que vá trazer
dificuldades, mas nada que não se possa trabalhar
(...) Já reunimos com os clubes há uns meses atrás,
sem saber oficialmente das coisas e sem falar com
alguém e tomamos decisões. Há coisas que são re-
lativamente fáceis de perceber».

7 Carlos Pereira (Marítimo). «Para já, não fi-
quei nem com boa nem com má impressão. Não ou-
vimos nenhuma quantificação, mas uma definição
daquilo que será o novo regulamento e que vai ficar
à disposição dos clubes e associações após estas
reuniões (...) Os 15% de corte não são novidade ne-
nhuma porque todos nós já vinhamos sendo infor-
mados. O problema é se será só os 15% ou será a
responsabilização face aquilo que será o novo regu-
lamento no que toca às diminuições e responsabili-
dades. E acho que todos - Governo, clubes, dirigen-
tes - têm que reflectir muito sobre a
responsabilização de cada um (...) Já disse que se o
Marítimo atingir esse direito desportivo [competição
europeia] nunca estará em causa a participação em
circunstância alguma. Nunca irei abdicar.E penso
também que será preocupação da Secretaria ou do
Governo que não se faça perder todos os créditos
que foram alcançados desportivamente. Temos é
que fazer uma “ginástica financeira”».

7 O CD Nacional recusou reunir com Jaime
Freitas. A justificação apresentada pelos "alvine-
gros" ao Jornal da Madeira é a de que «o Nacional
recusa-se a participar em reuniões camufladas de
participação democrática, onde tudo já está deci-
dido, sendo imposto por um governo que só lá vai
para ouvir nada e impor tudo», disse fonte ligada ao
CDN.

Apoios do GR não podem ser a única fonte de financiamento

7 CCLLUUBBEESS  FFIICCAARRAAMM  AA  CCOONNHHEECCEERR  OO  NNOOVVOO  DDOOCCUUMMEENNTTOO  QQUUEE  VVAAII  RREEGGEERR  AAPPOOIIOOSS  AAOO  DDEESSPPOORRTTOO
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Novo modelo regional de apoios
ao desporto em debate Pág. 21
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� O segundo dia dos CNU’s 2012
começou em Guimarães e, logo
pela manhã, entraram em campo
os campeões nacionais de basque-
tebol, a equipa masculina da Asso-
ciação Académica da Universidade
de Aveiro.

Num encontro em que foi notó-
ria a superioridade dos aveirenses, a
AAUAv venceu a Associação Aca-
démica de Coimbra e, com uma
vantagem de três pontos no grupo,
mantém-se invicta no sector mas-
culino, estando já apurada para os
quartos de final.

A equipa feminina de basquete-
bol da AAUAv venceu no último
minuto, por dois pontos, contra o
Instituto Politécnico do Porto, actu-
ais campeãs nacionais, num jogo
renhido até ao fim e que deixa a
equipa aveirense com boas expecta-
tivas, uma vez que já está apurada
para as meias finais.

Na cidade de Braga, a AAUAv
arrecadou mais duas vitórias, desta
feita na modalidade de Andebol,
pelas equipas masculina e femini-
na, contra a Associação de Estudan-
tes da FEP (24-22) e a Associação
Académica de Coimbra (28-13), res-
pectivamente.

As equipas aveirenses lutaram
para, mais uma vez, saírem do
campo vitoriosas, numa modalida-
de em que passaram a fase de gru-
pos, sendo que a masculina se apu-
rou para os quartos de final e a femi-
nina para as meias-finais.

Mais desagradável foi o resultado
do jogo da equipa de futsal mascu-
lina, no qual a AAUAv foi derrotada
por 2-1. Até ao fim do dia ainda se rea-
lizaram jogos do Futebol de 11 e de
Futsal. As finais de andebol, basque-
tebol masculino e futsal, terão lugar a
partir de hoje, sendo que, nas restan-
tes modalidades, ainda estão a decor-
rer os “Play-Off”.l

EQUIPA MASCULINA de basquetebol mantém as aspirações à reconquista do título nacional

D
.R
.

FORMAÇÃO FEMININA de basquetebol já está nas meias-finais

D
.R
.

CNU’S 2012

Vitórias em Andebol
e Basquetebol
O segundo dia da participação AAUAv 
nos Campeonatos Universitários ficou 
marcado pelo triunfo dos campeões nacionais
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AAUAV VITORIOSA NO
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CAMPEONATOS UNIVERSITÁRIOS P24
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Ao segundo dia das fa-
ses finais dos campeona-
tos nacionais universitá-
rios, que estão a decor-
rer entre Braga e Guima-
rães, os primeiros títulos 
já foram entregues, sendo 
o hóquei em patins (mascu-
lino e feminino) a primei-
ra modalidade a encontrar 
os seus campeões. 

A U.Porto fez a dobra-
dinha e levou para casa o 
título de campeã universi-
tária na vertente masculi-
na e feminina. No mascu-
lino a AAC foi medalha 
de prata e a equipa anfi-
triã (AAUM) conseguiu fi-
car com o bronze. No fe-
minino a AAC ficou com 
a prata e o IPP levou o 
bronze. 

Nas meias-finais mascu-
linas a AAC defrontou a 
AIEST e venceu por 9-0, 
remetendo o adversário 
para o jogo do 3.º/4.º lu-
gares. Na outra partida a 
AAUM mediu forças com a 
U.Porto e perdeu por 8-4. 
O conjunto minhoto aca-
baria por bater a AEIST e 
ficar em terceiro lugar.

Na final estiveram duas 
grandes equipas mas a 
sorte acabou por sorrir à 
U.Porto. 

No feminino, o TNU de 
hóquei em patins decor-
reu este ano pela primei-
ra vez e com apenas três 
equipas em competição, jo-
garam todos contra todos, 
tendo a U.Porto levado a 
melhor sobre as adversá-
rias. No jogo decisivo en-
tre a AAC e o IPP, apesar 
do empate a 5 golos, Coim-
bra beneficiou na classi-
ficação do grupo único e 
sagrou-se vicecampeã na 
modalidade.

Andebol masculino
No andebol masculino as 

coisas já começam a ficar 
mais definidas e já foram 
encontradas as equipas que 

vão disputar os quartos-fi-
nais da prova. Assim os 
quatro jogos de hoje são: 
AAUTAD-IPLeiria; AAUM-
-AAC; AAUAv-AEFCT; AE-
FADEUP-AEISEG.

Nos oito jogos dispu-
tados ontem, a AEISEG 
venceu a AAG por 24-16, 
a AAC venceu a AEFMH 
por 22-14, a AEISMAI em-
patou com a AAUTAD por 
23-23, a AAUAv venceu a 
AEFEP por 24-22, a AE-
FMH perdeu com a AEFA-
DEUP por 16-25, a AAUM 
venceu a AAG por 11-35, a 
AEFEP perdeu com IPLei-
ria por 17-28 e no último 
jogo a AAUTAD venceu a 
AEFCT por 20-15. 

Andebol feminino
No feminino e após umas 

meias-finais que opuseram 
a o IPLeiria à AAUAv e a 
U.Porto à AEISMAI, saíram 
vitoriosas as da AAUAv e 
a AEISMAI que vão ago-
ra disputar o primeiro lu-
gar e o consecutivo título 
de campeãs, final que de-
correrá hoje pelas 14h00. 
IPLeiria e U.Porto vão dis-
putar o 3.º lugar.

Nos jogos das meias-
finais, o IPLeiria perdeu 
com a AAUAv por 17-19 
numa partida muito emo-

tiva entre duas equipas 
muito fortes.

Na outra meia-final a 
U.Porto perdeu frente à 
AEISMAI por 17-20. 

Assim no jogo do 3.º e 
4.º lugar a U.Porto vai me-
dir forças com o IPLeiria, 
ou seja, as campeãs dos 
últimos anos estão arre-
dadas do título. As finalis-
tas este ano serão a AAU-
Av e o AEISMAI, as quais 
vão decidir hoje, a partir 
das 14h00, quem levanta 
o troféu de campeã. 

Voleibol 
O voleibol arrancou on-

tem com a realização de 
quatro jogos no masculi-
no e ouros tantos no fe-
minio.

No feminino, o primeiro 
jogo opôs a AAUM à AAU-
Av, com as minhotas a ven-
cerem por 2-0, com os par-
ciais de 25-11 e 25-12.

Na outra partida a AAC 
defrontou a U.Lisboa, a 
quem  venceu por 2-1.

Pelas 17h00 decorreram 
mais dois jogos, com a 
AEFCNAUP a defrontar a 
AAUTAD, a quem venceu 
por 2-0 pelos parciais de 
25-16 e 25-11.

No outro encontro a 
AEFADEUP jogou com a 

AEIST, e também venceu 
por 2-0, com os parciais 
de 25-12 e 25-14,

No masculino a AAUM 
bateu a AEFADEUP por 
2-1, com os parciais de 
15-13, 25-20 e 20-25.

Na outra partida a AAC 
dividiu as redes com a 
U.Lisboa e venceu por 2-0, 
com os parciais de 25-10 
e 25-13.

Nas duas últimas parti-
das do dia a AEFEUP jo-
gou com a AAUAlg e ven-
ceu por 2-0, pelos parciais 
de 25-18 e 25-20. No outro 
jogo a AEISCTE-IUL jogou 
com a AAUAv, o que resul-
tou num 2-0 favorável aos 
de Lisboa com os parciais 
de 27-25 e 26-24.

Futebol
O futebol de onze tam-

bém se estreou ontem, e 
nos dois primeiros jogos 
a AAUM mediu forças 
com o IPLeiria, vencendo 
por 2-1. Na outra partida 
a AAUAv defrontou e ga-
nhou ao AEISCAP por 1-0. 
Ao final do dia a AEFMH 
mediu forças com a AAC, 
uma partida que resultou 
num (0-0). No outro jogo 
a AEISMAI perdeu com a 
AEFE-UNL por 2-0.  

Ana Marques

DR

PRIMEIROS TÍTULOS JÁ FORAM ENTREGUES NOS CNU’S

AAUM com bronze
no hóquei em patins

Voleibol feminino da AAUM em ação
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Hóquei de Braga 
e Óquei de Barcelos
jogam nas Goladas
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Depois de derrotar o
Maia-ISMAI e o Fafe, o Xico
Andebol praticamente garantiu a
permanência na principal divisão
do andebol português. A diferença
para os dois últimos classificados é
já de cinco pontos.

A dupla jornada vitoriosa
iniciou-se frente ao Maia-ISMAI,
que até estava em vantagem ao
intervalo, por 20-19. No entanto,
a equipa de Nuno Santos apareceu
para a segunda parte com uma
postura e mentalidade renovadas,
o que permitiu virar o resultado.
Com cinco golos, José Santos foi
decisivo na reviravolta operada.

Já no sábado, o Xico An-
debol foi vencer na casa do Fafe,
por 30-27. A equipa de Nuno San-
tos foi melhor durante a primeira
parte, sobretudo no capítulo da
eficácia atacante. Foi nesse período
que conquistou a margem de três
golos que se verificou no final.=

Xico Andebol
com a
permanência
quase garantida
Dois triunfos seguidos.
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ANDEBOL

O Águeda Andebol Clube 
(AAC) teve um fi m de semana 
desporti vo repleto de vitórias 
para os campeonatos regionais 
em que parti cipa. Os iniciados 
deslocaram-se a Ílhavo no sá-
bado e ganharam à equipa local 
28-22. No domingo de manhã 
foram jogar a S. Bernardo e ga-
nharam à equipa “A” por 17-12. 
O treinador Bruno Oliveira uti li-
zou os seguintes jogadores: José 
Canas, Duarte Fernandes, Rui 
Pereira, Diogo Guerra, Bruno Al-
meida (3), Bernardo Rodrigues 
(9), Gonçalo Matos, Ricardo Go-
mes, Duarte Fernandes (4) e Rui 
Fernandes (1).

No sábado, dia 21, os ague-
denses jogam no Monte (14h).

Os juvenis receberam a equi-
pa da Vacariça e venceram por 
35-31 para o campeonato regio-
nal. Pedro Alves fez alinhar: José 

Silva (12), Alexandre Fernandes 
(4), Paulo Bravo (7), Carlos Al-
meida (4), Luis Albuquerque (3), 

Luis Noronha (5), Bernardo Pi-
res e Jorge Ferreira.

No próximo domingo, o CD Pa-

teira, que venceu (22-20) o CAI 
Conceição em Cernache e lidera 
o grupo A, recebe o AAC (11h)

Iniciados masculinos da AAC

AAC vitorioso
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Masculinos de 
Valongo derrotados

Os iniciados masculinos da CPVV 
perderam (24-28) com o ABC, em 
Braga, para a quinta jornada da se-
gunda fase do campeonato nacional 
da I divisão. Com este resultado, os 
valonguenses estão no últi mo lugar 
da zona, com 5 jogos e 7 pontos, 
atrás do Xico Andebol de Guimarães 
(13p), Maia/ISMAI (11p) e ABC (9p). 
Sábado (15h), fazem o últi mo jogo, 
recebendo o Xico Andebol.

Em iniciados masculinos, a CPVV 
perdeu (23-27) na recepção ao 
Canelas, também para a segun-
da fase do campeonato nacional, 
baixando assim ao quarto lugar 
da zona 2 (em oito equipas). Os 
valonguenses têm quatro vitórias 
e duas derrotas (14p) em seis jo-
gos, menos um jogo disputado que 
os três primeiros: Canelas com 21 
pontos, Batalha com 19 e Feirense 
com 15. A CPVV recebe o Feirense 
no sábado (17h).
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