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A8 Madeira SAD vence Sports nos "quartos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-04-2015

Meio: Madeira Futebol Online

URL:: http://www.madeirafutebol.com/madeira-sad-vence-sports-nos-quartos/

 
26 Abril, 2015
 
 A equipa do Madeira SAD confirmou o favoritismo e venceu ontem o Clube Sports Madeira por 29-21,
com 15-12 ao intervalo, no primeiro jogo dos quartos-de-final do "play-off" do Campeonato da I
divisão feminina de andebol.
 
 Um triunfo que coloca a equipa de Marco Sousa em excelente posição para apurar-se para as meias-
finais bastando para isso vencer o segundo jogo que se realiza no próximo sábado, novamente no
Pavilhão do Funchal.
 
 Mas se o Sports Madeira vencer, a decisão da eliminatória será resolvida num terceiro jogo.
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A9

Tiago Rocha joga na equipa de andebol do Wisla Plock da Polónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-04-2015

Meio: RTP Online Autores: José Carlos Lopes

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=823620&tm=3&layout=123&visual=61

 
26 Abr, 2015, 15:51
 
 A primeira época na equipa polaca tem sido positiva, destaca-se a vitória frente ao Barcelona na fase
de grupos da liga dos campeões e as finais Four da taça da Polónia e do campeonato polaco.
 
 O andebol foi buscá-lo à escola primária quando tinha oito anos e começou a praticar a modalidade
no S. Paio de Oleiros. Quando andava no Colégio dos Carvalhos foi convidado para ir para o Futebol
Clube do Porto, não gostou, regressou a Oleiros mas os portistas eram o destino marcado.
 
 Como juvenil foi novamente para o Futebol Clube do Porto, ficou no clube durante doze anos,
conquistou sete campeonatos, três supertaças e duas Taças de Portugal.
 
 Em 2013, Tiago Rocha foi o primeiro português a ser eleito para o sete ideal da Liga dos Campeões,
após a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.
 
 Conta com mais de cem internacionalizações ao serviço das seleções portuguesas. Uma lesão numa
mão vai impedi-lo de jogar no duplo embate com a Ucrânia da fase de apuramento para o Europeu.
 
 Nas duas primeiras jornadas, Portugal perdeu na Hungria por 31-30 e depois com a Rússia por 34-29.
Na 3ª jornada joga na Ucrânia dia 30 de abril e na 4ª ronda recebe os ucranianos no dia 3 de maio,
em Vila Nova de Gaia.
 
José Carlos Lopes
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ANDEBOL: Algarvias do Vela de Tavira em segundo nos Seniores femininos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-04-2015

Meio: Barlavento.pt

URL:: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=63867

 
Desporto
 
 Seniores feminos do Vela Tavira
 
 Para a fase final do campeonato nacional da 2ª divisão, em Seniores femininos, a 7ª jornada,
marcada para este sábado, dia 25 de abril, tem o Vela de Tavira a receber o Santa Joana.
 
 As partidas, A.D. Canelas-Académico, São Feliz da Marinha -Assomada e A.A. Espinho-Sociedade 1º
de Maio, fecham a jornada.
 
 A prova é liderada pelo Santa Joana, com 15 pontos, o Vela de Tavira é 2º, com 13.
 
 Nacionais da 1ª e 2ª divisão de Juvenis masculinos
 
 Lagoa A.C. na frente, Vela de Tavira é 5º, Costa Doiro em 7º
 
 Na 2ª fase-Grupo B-Zona 4, do nacional de Juvenis masculinos da 1ª divisão, a 7ª e última jornada,
teve o Lagoa A.C. a ir a Tavira, vencer o Vela, por 29-22, as partidas, Belenenses 26 - Torrense 27 e
Passos Manuel 19 - Mafra 20, fecharam a jornada, que teve o Ginásio do Sul de folga.
 
 O Lagoa A.C. terminou no primeiro lugar, com 35 pontos, o Vela de Tavira ocupou o 6º posto, com
24.
 
 No nacional da 2ª divisão, 2ª fase, zona 3, o Costa Doiro perdeu, em Lagos, com o 1º de Dezembro,
por 32-31, a 7ª jornada fechou com os jogos, Benfica "B" 29 - Évora A.C. 25, C.C.P. Serpa 20 -
Almada 23 e Vitória de Setúbal 28 - Liceu Camões 25.
 
 A prova é liderada pelo Vitória de Setúbal, com 19 pontos, o Costa Doiro é 7º, com 9.
 
 A 8ª jornada, marcada para o próximo dia 25, tem o Costa Doiro a receber o Liceu Camões, os
encontros, Évora A.C.-1º de Dezembro, C.C.P. Serpa-Benfica "B" e Vitória de Setúbal- Almada, fecham
a jornada.
 
 Nacional de Iniciados Masculinos
 
 Vela de Tavira em 3º lugar
 
 Realizou-se a 6ª jornada do Nacional de Iniciados masculinos, 2ª fase, zona 4, com o Vela de Tavira a
ir a Évora vencer, por 30-27, o Andebol Clube local, os encontros, Alto do Moinho 26 - Benfica "A" 28
e Ginásio do Sul 39 - Vitória de Setúbal 31, fecharam a ronda.
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 O Benfica "A" lidera, com 18 pontos, os tavirenses ocupam o 3º posto, com 14.
 
 No próximo dia 26, realiza-se a 7ª jornada, com o Vela de Tvaira a receber o Benfica "A", os jogos,
Ginásio do Sul-Alto do Moinho e Vitória de Setúbal-Évora A.C., encerram a jornada.
 
 Nacionais de Juvenis e Iniciados femininos
 
 Lagoa A.C. desce para o quarto lugar em Juvenis e é 2º em Iniciados
 
 No nacional de Juvenis femininos, 2ª fase, Zona 3, a 7ª jornada, marcada para dia 25 de abril, tem o
Lagoa A.C. a visitar o Quinta Nova, as partidas, Porto Alto-JAC-Alcanena e Porto Salvo-Associação 20
Kms de Almeirim, fecham a jornada.
 
 A prova é liderada pelo JAC-Alcanena, com 18 pontos, o Lagoa A.C. está em 4º, com 12.
 
 Nos Iniciados, 2ª fase, Zona 3, realizou-se a 7ª jornada, com o Lagoa A.C. a visitar o Porto Alto,
vencendo por 17-16, os encontros, Juve Lis 25 - JAC-Alcanena 20 e A.E.D. Fuas Roupinho 25 - Porto
Salvo 23, fecharam a jornada.
 
 A prova é liderada pelo Juve Lis, com 21 pontos, o Lagoa A.C. é 2º, com 17.
 
 A 8ª jornada está marcada para dia 26, com o Lagoa A.C. a receber o Juve Lis, as partidas, JAC-
Alcanena-A.E.D. Fuas Roupinho e Porto Salvo-Porto Alto, encerram a jornada.
 
 25 de Abril de 2015 | 10:16
 
 barlavento
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Confederação Africana suspende campeoníssimas Petro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-04-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=545029

 
25-04-2015
 
 A Confederação Africana de Andebol (CAHB) suspendeu o Petro de Luanda, por não ter confirmado a
inscrição na Taça dos Vencedores das Taças de seniores femininos, título que conquistou, além do
Campeonato Nacional, Taça de Angola e de ter chegado à final da Liga dos Campeões Africanos, em
Tunis, em 2014 (perdeu para o D'Agosto, mas é vice-campeão de África).
Além da suspensão, e de acordo com o que a CAHB fez chegar à Federação Angolana de Andebol
(FAAND), chegou ainda a notificação para a liquidação de uma multa, no valor de dez mil euros, no
prazo máximo de seis meses, acrescida da indicação e solicitação para que o Petro de Luanda,
detentor da Taça das Taças, faça chegar ao palco da próxima edição da competição o respectivo
troféu.
Uma machadada numa formação de campeãs, hegemónica a nível angolano, onde acumula 25 títulos,
numa supremacia que dura desde 1988: desde então, apenas em 1999 (ASA) e 2011 (D'Agosto)
deixaram fugir o título.
A nível continental, as vice-campeãs africanas somam 20 títulos, entre Champions, Taça dos
Vencedores das Taças e Supertaça. A Direcção da FAAND, presidida por Pedro Godinho, agendou já
uma reunião de emergência para debater o delicado assunto na próxima terça-feira.
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Dérbi madeirense no "play-off" do andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-04-2015

Meio: Madeira Futebol Online

URL:: http://www.madeirafutebol.com/derbi-madeirense-no-play-off-do-andebol-feminino/

 
25 Abril, 2015
 
 Arranca hoje os quartos de final do "play-off" da I divisão de andebol feminino com destaque para o
dérbi madeirense Sports Madeira - Madeira SAD.
 
 Um jogo quetem início pelas 15 horas, no pavilhão do Funchal.O Madeira SAD, que terminou a
primeira fase no segundo lugar, assume o favoritismo no jogo, mas a jovem formação do Sports
Madeira (7.ª) vai procurar surpreender o adversário, pelo que a equipa de Marco Sousa não pode
esperar facilidades.
 
 Os outros três jogos dos "quartos" que se disputam hoje são: Maiastars-Colégio João Barros, Juve Lis
- Alavarium e Colégio de Gaia - JAC Alanena.
 
 Os jogos da 2.ª mão dos "quartos" disputam-se no dia 2 de maio.
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3ª SESSàO CICLO CONVERSAS DESPORTIVAS - JORGE RITO - Viral Agenda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-04-2015

Meio: Viral Online

URL:: http://www.viralagenda.com/pt/events/155419/3-sessao-ciclo-conversas-desportivas-jorge-rito

 
No âmbito do Ciclo de Conversas Desportivas "A Experiência do Treinador - liderança e motivação de
equipas - À conversa com especialistas ", a Câmara Municipal de Leiria vai realizar a terceira sessão
no próximo dia 4 de maio de 2015, com a presença do convidado Jorge Rito, treinador de andebol,
que passou por equipas como ABC de Braga e o Sport Lisboa e Benfica. Este momento de formação
destina-se a professores de educação física, treinadores, atletas, estudantes universitários na área do
desporto, e a todos aqueles que se interessam pelo fenómeno desportivo. Inscrição Gratuita e
Obrigatória através de http://goo.gl/GbnVWR Limitada a 150 participantes.
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Curso de treinadores de Grau 1 - Setúbal 2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-04-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/21954-curso-de-treinadores-de-grau-1-setubal-

2015

 
Estão abertas, até 8 de Maio, as inscrições para o curso de treinadores de Andebol de Grau 1 - Setúbal
2015.
 A Associação de Andebol de Setúbal, com o apoio da Federação de Andebol de Portugal, irá organizar
o Curso de Treinadores de Andebol de Grau 1 - Setúbal 2015, a ter início a 9 de Maio de 2015.
 O Curso de Treinadores de Grau 1 integrará 2 fases: Curricular (geral e específica) e Estágio.
 A componente presencial tem a duração de 81 horas - a componente específica com uma carga
horária de 40 horas e componente geral com uma carga horária de 41 horas. O estágio tem uma
duração de 1 época desportiva.
 A Fase Curricular terá início a 9 de Maio e o Estágio durante a época desportiva de 2015/2016.
 REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO DE TREINADORES DE GRAU I
 a) Idade mínima de 18 anos.
 b) Possuir escolaridade mínima obrigatória à data de emissão do Diploma de Qualificações.
 INSCRIÇÕES
 As inscrições terão início a 24 de Abril e terminam no dia 8 de Maio.
 As inscrições serão unicamente via on-line, no Portal da Federação .
 É fundamental que preencha corretamente as informações solicitadas, nunca esquecendo de colocar o
respetivo email.
 O curso só funcionará com um número mínimo de 20 candidaturas.
 Taxa de inscrição - contatar a AA Setúbal através do email Este endereço de email está protegido
contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. ou do nº de tel.: (351) 212 215 317
 AGENDA DOS PRÓXIMOS CURSOS DE TREINADORES DE ANDEBOL
 Curso de Treinadores de Andebol de Grau 1
 AA Setúbal - Início Previsto para 9 Maio - Pré-inscrições on-Line no Portal da FAP
 AA Leiria - Apresentar candidatura através do email Este endereço de email está protegido contra
piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
 AA Braga - Início previsto para Maio - Pré inscrições para a Associação através do email Este
endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
 AA Madeira - Apresentar candidat ura através do email Este endereço de email está protegido contra
piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
 Curso de Treinadores de Andebol de Grau 2
 AA Braga - Início previsto para Maio - Pré inscrições para a Associação através do email Este
endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
 AA Leiria - Apresentar candidatura através do email Este endereço de email está protegido contra
piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
 Curso de Treinadores de Andebol de Grau 3
 Federação de Andebol de Portugal - Início Previsto para 27 de Junho - Inscrições on-Line no Portal da
FAP
 
 

Página 17



A18

Seleção Nacional treinou com casa cheia no Colégio dos Carvalhos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-04-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/21953-selecao-nacional-treinou-com-casa-cheia-

no-colegio-dos-carvalhos

 
Centenas de jovens alunos do Colégio dos Carvalhos receberam e assistiram ao primeiro treino do dia
da seleção nacional sénior masculina de andebol.
 A seleção nacional sénior masculina de Portugal, que se encontra a estagiar em Vila Nova de Gaia,
conheceu esta manhã um momento muito especial com a realização do primeiro treino do dia no
Colégio dos Carvalhos, para entusiasmo de muitas centenas de jovens alunos daquele estabelecimento
de ensino que não esconderam a sua satisfação pela presença da equipa de todos nós e lotaram as
bancadas do pavilhão.
 A receber a equipa portuguesa estavam o Administrador do Colégio dos Carvalhos, Padre Joaquim
Cavadas; o Coordenador Pedagógico Disciplinar, Prof. Raúl Martins, e o Coordenador do Departamento
de Educação Física e Desporto, Prof. Fausto Lopes. Antes do treino aberto procedeu-se à troca de
lembranças entre a seleção e a representação do Colégio dos Carvalhos. Seguiu-se a sessão de
trabalho previamente programada pela equipa técnica nacional, a que assistiram centenas de alunos
do Colégio dos Carvalhos que não regatearam aplausos sempre que uma das  equipas  marcava golo.
 O momento mais alto estava guardado para o fim. Após o términos do treino, os jogadores
disponibilizaram-se para conviverem um pouco com os alunos presentes que, de uma forma muito
ordeira e devidamente enquadrados, munidos dos postais com fotos da seleção nacional e dos
jogadores, pediram e receberam autógrafos e tiveram oportunidade de tirar algumas fotos com os
seus ídolos.
 Da parte de tarde a equipa cumpriu, tal como programado, o segundo treino do dia, que decorreu
com normalidade no pavilhão de Grijó.
 Para amanhã, sábado, estão igualmente previstas duas sessões de trabalho.
 Recorde-se que a concentração que ontem, quinta-feira, arrancou em Vila Nova de Gaia, prolonga-se
até 28 de Abril, dia da partida para a Ucrânia, onde joga no dia 30 de Abril.
 O regresso a Portugal faz-se na manhã do dia 1 de Maio, com a comitiva lusa a manter-se em estágio
em Vila Nova de Gaia, cidade que acolhe, em 3 de Maio (16.05 h.), o confronto entre Portugal e
Ucrânia (16.05 h.), partida que vai igualmente merecer transmissão televisiva pela Sport TV2.
 - CALENDÁRIO DO GRUPO 5:
 - 1.ª jornada:
 29.10.2014 - Hungria : PORTUGAL, 31-30 (19-15)
 28.04.2015 - Rússia : Ucrânia (adiado para 10/6)
 - 2.ª jornada:
 02.11.2014 - PORTUGAL : Rússia, 29-34 (12-18)
 02.11.2014 - Ucrânia : Hungria, 20-33 (9-15)
 - 3.ª jornada:
 30.04. 2015 - Ucrânia : PORTUGAL
 30.04.2015 - Rússia : Hungria
 - 4.ª jornada:
 02.05.2015 - Hungria : Rússia
 03.05.2015 - 16.05 h. - V.N. Gaia - PORTUGAL : Ucrânia
 - 5.ª jornada:
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 10.06.2015 - 20.15 h. - Santo Tirso - PORTUGAL : Hungria
 11.06.2015 - Ucrânia : Rússia
 - 6.ª jornada:
 13.06.2015 - Hungria : Ucrânia
 14.06.2015 - Rússia: PORTUGAL
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CNU’S
| Redacção | 

A Associação Académica da
Universidade do Minho termi-
nou o dia de ontem com dois ou-
ros e uma nova final garantida
nos Campeonatos Nacionais
Universitários que estão a decor-
rer em Braga e Guimarães. Os
campeões nacionais e mundiais
universitários de Andebol mas-
culino voltaram a entrar em
campo para uma final frente ao
IPLeiria vencendo por 39-24. Já
no futsal masculino, a equipa
minhota recusou-se a voltar a
não fazer parte do pódio na mo-
dalidade e retirou o título à Aca-
démica de Coimbra ao vencer
por 4-2. A equipa de hóquei em
patins também se apurou para as
meias-finais e a de voleibol fe-
minino para a final.

O Instituto Politécnico de San-
tarém sagrou-se campeão nacio-
nal universitário de futsal femi-
nino, naquela que foi a sua pri-
meira presença numa competi-
ção universitária da modalidade.
Entrou a perder no campeonato,
mas o destino ditava outra sorte
e, após uma partida inédita com
a Associação de Estudantes do
Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa, conse-
guiu vencer a competição com
um claro resultado de 4-1.

Já a Universidade do Porto es-
teve perto de ceder o seu lugar
de vice-campeã nacional univer-
sitária de andebol feminino à
Associação Académica da Uni-
versidade de Aveiro, mas a for-
mação do centro lutou até ao fim
e sagrou-se campeã nacional,
deixando o 2.º lugar novamente
para a equipa do norte (22-27).

No futebol 11, após um jogo

que gerou alguma contestação
por parte da Associação Acadé-
mica da Universidade da Beira
Interior, a equipa da casa conse-
guiu apurar-se, ao ganhar por 2-1,
para mais uma final, desta vez
frente à Associação de Estudan-
tes da Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto, que ven-
ceu a vice-campeã AAC nas
grandes penalidades (7-8).

A AEFADEUP esteve também
em destaque no dia de ontem
por, apesar de ainda não ter ga-
nho nenhum ouro, ter consegui-
do garantir lugar em alguns pó-
dios. Para além do futebol 11, a
AEFADEUP vai disputar hoje a
final de basquetebol masculino e
a meia-final de hóquei em patins
com a AAUAv. 

Hoje são conhecidos mais
campeões, já que se disputam as
meias-finais e final do hóquei
em patins e as finais de basque-
tebol, voleibol e futebol 11.

UMinho de ouro no andebol e futsal
HEPTACAMPEÕES nacionais não perdem um jogo há sete anos e revalidaram o título. Futsal masculino somou também a vitória
na final e a UMinho conquistou, assim, mais duas medalhas de ouro. Bracarenses ainda garantiram presença na final de voleibol.

DR

Futsal minhoto também esteve em destaque ao conquistar o título nacional na modalidade

NUNO GONÇALVES

Equipa masculina de andebol da Associação Académica da Universidade do Minho, campeã nacional e mundial universitária em título, sagrou-se heptacampeã nacional
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CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS 

UMINHO de ouro 
no andebol e futsal
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II Congresso
de Espinho
realiza-se 
no dia 1 Maio

Homologado pelo Instituto Por -
tuguês do Desporto e Juven-
tude com 1,4 créditos para trei-
nadores de Graus I, II, III e IV,
vai ter lugar, a 1 de Maio, o II
Congresso de Andebol de Espi-
nho, que terá como tema “Pen-
sar hoje o Andebol do futuro”.
Trata-se de uma iniciativa da
secção de andebol do Sp. Espi-
nho, em co-organização com a
Câmara Municipal local, e irá
decorrer no Centro Multimeios. 

Joana Cerqueira (prof. de Psi-
cologia do Desporto), António
Marreiros (presidente do Con-
selho Nacional de Arbitragem
da Federação e ex-árbitro), Rui
Garganta (prof. Associado na
Faculdade de Desporto da Uni-
versidade do Por to), Miguel Ri-
beiro (prof. de Educação Física
e ex-seleccionador nacional de
Angola de seniores femininos),
José António Silva (coordena-
dor do Gabinete de Andebol da
Faculdade de Desporto da Uni-
versidade do Porto e actual trei-
nador do Fafe), Paulo Sá (prof,
auxiliar no Instituto Universitá-
rio da Maia e formador de trei-
nadores da Federação de Ande-
bol de Portugal) e Pedro Vieira
(Director Técnico da Associação
de Andebol do Porto e treinador
de guarda-redes das selecções
nacionais jovens) serão os pre-
lectores do evento. |

Andebol
Formação
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Esfera internacional

Este ano, duas equipas portuguesas chegaram às fi-

nais de competições internacionais, o que, de certa 

forma, não é muito habitual: O SL Benfica no volei-

bol e o ABC/UMinho no andebol. As Taça Challenge, 

em que as duas equipas portuguesas se notabilizaram, podem 

não ser as competições mais exigentes nas respetivas modali-

dades, em termos competitivos, mas não deixam de ser uma 

competição internacional. No voleibol, o SL Benfica foi um 

digno vencido, e no andebol, as perspetivas estão em aberto, 

pois os adversários são romenos e a final será disputada a duas 

mãos (primeiro o ABC/UMinho joga no Sá Leite, em maio). 

Chegar às respetivas finais foram feitos muito dignifican-

tes para o nosso desporto, porque acima de tudo, quer o ABC/

/UMinho quer o SLB, afastaram equipas que em termos de 

orçamento global são 4 ou 5 vezes maiores que os das equi-

pas portuguesas. Os orçamentos não fazem na globalidade as 

equipas, mas ajudam a construir equipas equilibradas e com-

petitivas. No caso especial do ABC/UMinho a comparação é 

como entre o David e o Golias. 

O esforço financeiro do clube bracarense é sempre titâ-

nico, porque é um clube de dimensão pequena, no entanto, 

a grandeza do clube também se vê pela cultura andebolística 

que conseguiu criar nos seus simpatizantes, pelo trabalho da 

sua formação, pelo seu historial a nível interno e até nas ve-

lhas noites europeias, que provocaram enchentes, repletas de 

entusiasmo e fulgor, no Pavilhão Sá Leite.

Não sou da modalidade, mas gosto de estar atento a ela. Se-

gundo o que parece, o Carlos Resende, é um treinador jovem, 

que pelas suas reações, discurso e formação é um ser humano 

de excelência, e, para além disso, é um vencedor. Como atle-

ta, foi e é um ícone da modalidade e, agora, como treinador 

tem conseguido valorizar jogadores jovens, carregar equipas 

com espirito ganhador e competitivo, exponenciar o nível de 

organização da equipa, compor boas equipas sobrepondo ex-

periência e juventude. Apesar de ser aparentemente sereno, 

apresenta e articula um discurso público muito inteligente, 

apresenta ideias claras e parece saber bem o que quer. 

É evidente que o ABC/UMinho sofre de um problema de 

raiz: é um clube de formação que tenta usar os quadros for-

mados no clube. Isto tem vantagens, mas também algumas 

desvantagens. É sempre mais fácil construir uma equipa ga-

nhadora quando os euros é que “ditam as leis”, mas para isso 

é preciso ter dinheiro. Por outro lado, para os clubes forma-

dores, é sempre difícil apostar e investir na formação de um 

atleta e depois ter que o ver partir, quando chega o momen-

to de poder ser “reembolsado”, em campo, desse investimen-

to. A vantagem maior que o clube bracarense apresenta é po-

der inculcar nos seus atletas a irreprimível vontade de vencer. 

O que se nota, ao analisar o jogo do ABC/UMinho, é que a 

organização da equipa está muito ajustada ao valor individual. 

Existe uma conivência positiva entre todos, de forma que pa-

rece emergir um respeito constante por um conjunto de prin-

cípios (defensivos e ofensivos) e que leva o coletivo a ter uma 

certa postura combativa em grupo, simultânea, com um espi-

rito de ajuda significativo, e acima de tudo, com a consciência 

clara dos seus limites. É mais que evidente que o clube braca-

rense não tem plantel para vencer tudo! Mas, com os recursos 

humanos que tem, estar na final da Challenge Cup e ter venci-

do a Taça de Portugal é muitíssimo bom, dignificante e moti-

vador para alimentar este grupo, muito jovem, e elevar o no-

me da cidade, da região e do País para esferas internacionais.

OPINIÃO | CARLOS DIAS

   carlos.dias03@gmail.com
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Triângulo das Bermudas 
... em Braga

O 
triângulo das Bermudas é mundialmente conhecido 
por ser uma área onde aconteceram misteriosos de-
saparecimentos com justificações que, às vezes, invo-
cam o sobrenatural. 

Na nossa cidade nos últimos anos surgiu um fenómeno 
semelhante. Com três vértices também, quase apetece cha-
mar-lhe o triângulo das Bermudas… de Braga. Universida-
de do Minho (UM), ABC e SCB criaram parcerias de suces-
so envolvendo diversas modalidades, duas das quais, futsal 
e andebol, recentemente fizeram desaparecer do radar de 
equipas profissionais, classificações honrosas e troféus que 
acabam por “aterrar” na nossa cidade. 

Na UM, apesar de não se lecionar nenhum curso de des-
porto, os responsáveis perceberam há muito que este (des-
porto) contribui para a melhoria da prestação académica dos 
estudantes, valorizando simultaneamente a instituição que 
os acolhe. Coincidência, ou talvez não, no dia em que escre-
vo este artigo, as equipas de futsal e andebol da UM dispu-
tam as finais dos respetivos CNU’s.

Mas, e voltando aos outros dois vértices do triangulo em 
questão, causou e continua a causar algum constrangimen-
to a equipas profissionais, serem superadas por outras, cuja 
maioria dos atletas não vivem do, nem para os desportos em 
causa. Refiro-me, como é óbvio, às equipas de andebol do 
ABC e de futsal do SCB. O ABC, digno vencedor da taça de 
Portugal em andebol após superar nas meias-finais e final, 
SCP e FCP, ainda consegue abrilhantar a época, apurando-se 
para uma Final Europeia. O futsal do SCB também brilhou 
ao conquistar na fase regular um honroso 2.º lugar, vencen-
do na penúltima jornada em casa do SCP. Claro que nestes 
casos, os derrotados argumentam que as equipas em causa 
também têm profissionais. É verdade, ao que apurei, o SCB 
tem quatro no seu plantel e o ABC, um ou dois. Com este nú-
mero residual, só alguém com falta de senso pode argumen-
tar que têm condições semelhantes às das outras equipas com 
quem lutam por títulos. É totalmente diferente um treinador 
poder organizar a sua semana de trabalho de acordo com o 
que ele entende ser melhor para a evolução da equipa e dos 
jogadores, ou ter de sujeitar o grupo a um horário compa-
tível para… todos. E isso só se consegue com treinos de ma-
drugada, ou à noite, o que, convenhamos, não são as horas 
mais adequadas para um atleta ser sujeito a cargas intensas.

O termo amador, por coincidência, ou talvez não, quan-
do separado transforma-se em duas palavras e adquire um 
significado curioso: “ama” “dor”. Alguém que ama a dor, nor-
malmente é apelidado de… masoquista. E, se calhar, é o que 
estes atletas, simultaneamente empresários, advogados, es-
tudantes ou trabalhadores por conta de outrem, são. Pessoas 
que se dedicam de corpo e alma a uma modalidade na pro-
cura da superação das dificuldades do dia a dia e na luta com 
equipas profissionais. 

Os meus parabéns pois, a quem veste literalmente a cami-
sola e com sacrifícios pessoais, laborais e familiares, através 
da sua insistência e persistência consegue obter sucesso em 
desportos de alto rendimento. Termino fazendo votos para 
que o triângulo das Bermudas de Braga, brevemente se possa 
transformar em quadrado, pentágono, hexágono ou… envol-
vendo com igual sucesso o hóquei, basquetebol, voleibol, ou…

OPINIÃO | CARLOS MANGAS
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A 
Associação Aca-
démica da Univer-
sidade do Minho 
terminou o dia de 

ontem dos campeona-
tos nacionais universi-
tários com dois ouros e 
uma nova final garantida. 
Os campeões nacionais e 
mundiais universitários 
de andebol masculino vol-
taram a entrar em campo 
para uma final frente ao 
IPLeiria a quem vence-
ram por 39-24. 

Já no futsal masculino, 
a equipa minhota recu-
sou-se a voltar a não fazer 
parte do pódio na moda-
lidade e retirou o título à 
Académica de Coimbra 
no confronto direto na fi-
nal (4-2). Também a equi-
pa de hóquei em patins 
apurou-se para as meias-
-finais e a de voleibol fe-
minino para a final.

O Instituto Politécni-
co de Santarém sagrou-se 
campeão nacional de fut-
sal feminino, naquela que 
foi a sua primeira presen-
ça numa competição uni-
versitária da modalidade. 
Entrou a perder no cam-
peonato, mas o destino 
ditava outra sorte e, após 
uma partida inédita com 
a Associação de Estudan-
tes do Instituto Superior 

Futsal e andebol

Universidade do Minho
com dois títulos nacionais

Equipas 
minhotas 
de futebol 

11 e voleibol 
disputam 

finais

de Ciências do Trabalho 
e da Empresa, conseguiu 
vencer a competição com 
um claro resultado de 4-1.

Já a Universidade do 
Porto esteve perto de ce-
der o seu lugar de vice-
-campeã nacional uni-
versitária de andebol 
feminino à AAUAveiro, 
mas a formação do cen-
tro lutou até ao fim e sa-
grou-se campeã nacional 
universitária da modali-
dade, deixando o 2.º lugar 
novamente para a equipa 
do norte (22-27).

Futebol
minhoto
na final

No futebol 11, após um 

jogo que gerou algumas 
contestações por parte da 
AAUBI, a equipa da casa 
conseguiu apurar-se, ao 
ganhar por 2-1, para mais 
uma final, desta vez fren-
te à AEFD da Universida-
de do Porto, que venceu 
a vice-campeã nacional 
universitária da modali-
dade, AAC, já nas grandes 
penalidades (7-8) após um 
empate a 2 bolas no tem-
po regulamentar.

Para além do futebol 
11, a AEFADEUP vai ain-
da disputar hoje a final de 
basquetebol masculino 
com a AAUAv e a meia-
-final de hóquei em pa-
tins também com Aveiro. 

A equipa está tam-

bém presente nos jogos 
que ainda decorrem pa-
ra apurar quem vai com-
petir nas finais de volei-
bol feminino e masculino. 
Ontem conseguiu ain-
da conquistar o 3.º lugar 
na competição de futsal 
feminino.

Também a AAUAv se 
destacou ao apurar-se pa-
ra as modalidades referi-
das acima e ainda, num 
dos últimos jogos do dia, 
para a final de basquete-
bol feminino onde irá dis-
putar o pódio com a AAC.

Hoje disputam-se as 
meias-finais e final do hó-
quei em patins e as finais 
de basquetebol f/m, vo-
leibol f/m e de futebol 11.

UMinho renovou título nacional de andebol masculino

D
R

Aveiro conquistou o título feminino no andebol

D
R
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UM 
CAMPEÃ NACIONAL

 DE FUTSAL
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desporto P.28

FUTSAL 
E ANDEBOL 
DA UMINHO
CAMPEÕES 
NACIONAIS

Página 27



A28

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 4,73 x 6,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58971142 24-04-2015
PLAY-OFF FEMININO
ARRANCA COM DÉRBI
Arranca amanhã o "play-off " que
irá culminar com o apuramento do
campeão nacional de andebol fe-
minino. Oito equipas vão disputar
este grupo, entre as quais as duas
madeirenses, que se defrontam
logo nesta ronda inicial: Sports
Madeira-Madeira SAD, às 15 horas
no Pavilhão do Funchal. Maiastars-
Colégio João Barros, Juve Lis-Ala-
varium e Colégio Gaia-JAC são os
restantes jogos.
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SAD ENFRENTA
PASSOS MANUEL
Será com o Passos Manuel que o
Madeira SAD irá disputar o 8.º/9.º
lugar da I Divisão Masculina de an-
debol: O primeiro jogo será a nove
de maio na Escola Qt.ª Marrocos e
o segundo a 16 de maio no Pavi-
lhão do Funchal.
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Tiveram início no passado domingo, cinco modalidades das Fases Finais Concentradas dos
Campeonatos Nacionais Universitários 2015 (CNU's 2015) que decorrem até ao próximo domingo, dia
26, em Braga e Guimarães. Braga viu jogar o Andebol masculino e o Futebol 11 masculino, enquanto
Guimarães acolhia o Futsal feminino e masculino e o Rugby 7s masculino. Em todos os jogos fez-se
um minuto de silêncio em homenagem ao físico e antigo ministro da educação e ciência, Mariano
Gago. No Futsal masculino, a AAUBI e a AAUM contam com duas vitórias expressivas sobre os seus
adversários, deixando sem vitórias a AEIST e a AEFCUP. A AEISCAC que regressa àprova universitária,
mostrou querer entrar com o pé direito ao acumular duas vitórias sobre o ISCPSI (3-1) e a AEFADEUP
(3-5), que por sua vez não venceram nenhum jogo. O IPV soma e segue também no grupo da
AEISCAC ao derrotar a força policial e os do desporto do Porto. A AAC e a AEFEUP acumulam também
duas vitórias no grupo, deixando a AEFEP e AEFMH nos últimos lugares do grupo. No Futsal feminino,
o IPSantarém estreou-se nas fases finais dos CNU's com uma derrota, por 4-6, com a AEISCTE-IUL e
uma vitória contra a equipa anfitriã (1-2). A equipa considera esta participação como uma
"oportunidade para experienciar esta aventura". Outros bons resultados marcaram o dia, como a
vitória da AAUM à AEFMUP (0-7) ou a da AEISCTE-IUL sobre AEFMUP (1-7), assim como o jogo muito
disputado entre a AEFMH e a AAUTAD, que acabou por dar a vitória à equipa de Vila Real. No Rugby
7s masculino, a U.Porto mostrou estar na luta pelo título ao vencer os três jogos que disputou. A AAUE
e a AAC sofreram ambas pesadas derrotas contra a U.Porto (47-0) e a UCP-CRP (0-31),
respetivamente. A equipa da casa não teve um bom dia, ao perder todos os seus jogos por 0.
Também a AEISA não conquistou qualquer vitória neste primeiro dia. Por outro lado, a UCP-CRP foi
implacável com os seus adversários vencendo a AAC (0-31), a NOVA (42-5) e a AAUM (34-0). O
Andebol masculino, a AAC, o IPLeiria, a NOVA e a AAUM ganharam vantagem ao não sofrer qualquer
derrota. A AEFMH e a AEFADEUP não se juntaram ao grupo dos vitoriosos, por empatarem a 22 no
último jogo do dia das duas equipas. Os 12 jogos refletiram-se num quadro bastante equilibrado de
resultados e muitos golos em cada jogo. Por fim, o Futebol 11 ficou marcado por quatro empates a
zero, em seis jogos, e apenas três golos marcados, dois deles protagonizados pela AAUTAD e o último
pela AAC, que venceram assim os respetivos jogos. Cerimónia de abertura reúne personalidades e
amantes do desporto O Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Minho acolheu hoje, dia 20, a
cerimónia de abertura das Fases Finais Concentradas dos Campeonatos Nacionais Universitários
(CNU's 2015). O momento reuniu o Reitor da UM, António Cunha, o Secretário de Estado do Desporto
e Juventude, Emídio Guerreiro, o presidente da Comissão Organizadora, Carlos Alberto Videira, a
presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), Filipa Godinho, e os
representantes das Câmaras Municipais de Braga e Guimarães, Sameiro Araújo e Amadeu Portilha,
respetivamente. A eles juntaram-se vários membros das entidades de desporto portuguesas e
representantes dos vários clubes e instituições de ensino superior participantes. Entre estes,
encontrava-se Rosa Mota, "madrinha" dos CNU's de 2009, em representação do Comité Olímpico de
Portugal. Após uma breve atuação do Coro da Universidade do Minho, Carlos Videira deu início à
cerimónia de abertura, agradecendo "a confiança da FADU demonstrada na organização da
AAUM/UM". "É com muita honra que vemos o nosso nome associado, desta forma, aos 25 anos da
FADU e é com grande motivação e expectativa que lançamos esta competição", rematou o também
presidente da AAUM. Seguiu-se Filipa Godinho que aproveitou as presenças do Secretário de Estado e
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do Reitor da UM, também presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP),
para "lançar o desafio de fazer mais pelo desporto universitário", referindo-se à discussão e introdução
do estatuto de estudante-atleta nas instituições de ensino superior portuguesas. "Estamos agora a um
pequeno passo de alcançar este desafio e de fazer mais e melhor pelo desporto universitário", conclui.
A Câmara Municipal de Braga, representada por Sameiro Araújo, reafirmou o compromisso da
autarquia nesta organização. Já Amadeu Portilha, da Câmara Municipal de Guimarães, realçou o facto
de que "são iniciativas deste género que podem estancar a alta tava de abandono da prática
desportiva quando os estudantes saem do secundário para as universidades. Temos que lutar todos os
dias contra esta tendência. Para o Reitor da UM, António Cunha, os "números não enganam. Os 2300
atletas, os mais de 100 clubes envolvidos, os 20 locais onde se disputam dá uma dimensão complexa
a esta organização". Usou da palavra para "reiterar a importância que a UM dá ao desporto
universitário, que é parte do projeto educativo da instituição e é também uma imagem de marca da
UM e uma forma de divulgação da instituição". Por fim, Emídio Guerreiro terminou a sessão com um
momento nostálgico em que, também ele foi campeão nacional universitário pela Associação
Académica de Coimbra. "O caminho é este, se as coisas são possíveis e atingem esta dimensão é
porque hoje em dia há a inteligência de partilhar recursos. Esta rede de parceiros e esta união de
esforços é muito mais eficaz e dão a um evento como este uma dimensão que há 25 anos atrás não
podíamos imaginar", defende o Secretário de Estado. O momento foi encerrado pela atuação da Tuna
Universitária do Minho.
 
 Abril 24, 2015
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Torrense marca presença no Festival IN na FIL
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O maior festival de inovação e criatividade da Península Ibérica A Feira Internacional de Lisboa acolhe
até 26 de Abril, a 2.ª edição do Festival da Inovação e Criatividade (IN), onde o Independente Futebol
Clube Torrense (IFCT) irá marcar presença para dar a conhecer toda a sua atividade. Em 2015, o
Festival IN tem como conceito a  Network Society , que irá explorar temas como: redes empresariais,
inovação, cidades criativas, negócio e cultura, criatividade e desenvolvimento. O IFCT apresenta-se no
maior evento de inovação e criatividade realizado na Península Ibérica para mostrar as suas respostas
nas áreas desportivas, artísticas, sociais e culturais. Hoje, sexta-feira, entre as 19.30 e as 21 horas,
no auditório do pavilhão 3, a Orquestra Juvenil Independente Torrense e a classe de competição de
Ginástica Acrobática vão apresentar um espetáculo original, num cruzamento disciplinar entre a
música e a acrobacia. No sábado, à mesma hora e local, junta-se à orquestra o Clube Glee e o Hip Hop
Crew, todos a representar a Escola de Artes do Torrense em mais um momento de fusão. Durante os
dias da feira o clube irá ainda estar representado num stand animado, preparado para apresentar as
propostas disponíveis, nomeadamente ao nível do aeromodelismo, andebol, columbofilia, ginástica
rítmica, acrobática e manutenção, karaté, krav maga, ténis de mesa, xadrez e fotografia, bem como
nas disciplinas lecionadas nos 23 cursos da Escola de Artes, desde a iniciação musical, até à
aprendizagem de vários instrumentos, abrangendo ainda várias classes de canto e dança. Esta é ainda
uma excelente oportunidade para conhecer outras realidades, palcos e projetos, estabelecer contactos
e parcerias, e fazer cumprir o objetivo central deste encontro  Ligar redes em redes . O Festival IN vai
ao encontro das mais recentes tendências da economia criativa, apresentando-se como uma
plataforma de inclusão, capacitação e promoção das Indústrias Culturais e Criativas e da sua interação
com investidores, organismos públicos e privados ou instituições de ensino técnico e superior. A
entrada tem um custo de 5 euros e 2,50 para portadores do Cartão Jovem, Estudante ou Sénior. A
entrada é livre para crianças até aos 10 anos. As portas estão abertas nos dias 23, 24 e 25 de abril,
das 14 às 21 horas e no domingo, dia 26, entre as 14 e as 20.
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A Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), anfitriã das Fases Finais Concentradas dos
Campeonatos Nacionais Universitários (CNU's), assegurou esta quarta-feira, a presença nas finais de
Andebol e de Futsal masculinos. Também a Universidade do Porto (U.Porto) agarrou também a
oportunidade de vencer mais um campeonato, desta vez no Andebol feminino. Sem descurar as
restantes modalidades disputadas, que ainda jogavam a fase de grupos, as atenções estiveram
viradas para as modalidades de Andebol f/m e de Futsal f/m que iam apurar as equipas que amanhã
vão competir pelo título de campeão nacional universitário de cada modalidade. No Andebol feminino,
o Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), atual campeão nacional universitário da modalidade, chegou
à meia final, onde enfrentou a Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv). No entanto,
não conseguiu garantir lugar na prova pela renovação do título, deixando-a entregue ao vencedor da
final entre a U.Porto, que derrotou a Associação de Estudantes do Instituto Superior da Maia
(AEISMAI), e a formação aveirense. O pavilhão de Lamaçães vai ser o palco da final de andebol
feminino onde, pelas 16h30, a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro vão disputar o título
universitário. Na competição masculina, a equipa do Minho, detentora dos títulos de campeã nacional
e mundial universitárias, continuou no seu caminho da vitória ao derrotar a AAUAv por 34-23. Esta vai
defrontar a Associação de Estudante da Faculdade de Motricidade Humana (AEFMH) no jogo para o 3º
e 4º lugares, que, por sua vez, foi vencida pelo IPLeiria. A grande final disputa-se amanhã no pavilhão
Flávio Sá Leite pelas 16 horas. O apuramento do 3º e 4º classificados decorre mais cedo, pelas 14
horas no mesmo local. Em Guimarães, disputavam-se os últimos jogos da fase de grupos do Futsal e
preparavam-se para entrar nas fases eliminatórias. A primeira grande surpresa foi o não apuramento
da atual campeã nacional universitária no feminino, a Associação Académica de Coimbra (AAC), para
as meias finais, assim como a vice-campeã AA da Universidade de Évora (AAUE), que foi derrotada
pela Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da UP (AEFADEUP), por 4-5. Já o Instituto
Politécnico de Santarém (IPSantarém), responsável pela derrota da AAC (0-2), promete continuar a
dar cartas naquela que é a sua primeira participação no Futsal universitário feminino. Após empatar a
1 bola com a AA da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD), no jogo que apurou
quem vai defrontar a final com a AE do ISCTE-IUL (vencedora do jogo frente à AEFADEUP), acabou
por ganhar o jogo nas grandes penalidades. No Futsal masculino, a AAUM não deixou a Associação de
Estudante do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (AEISCAC) passar à
final, vencendo-a por 6-0. Também se apurou para a final a atual campeã nacional, AAC, ao vencer o
Instituto Politécnico de Viseu (IPV) por 4-0. As finais de Futsal feminino e masculino vão decorrer
durante o dia de amanhã, o masculino de manhã, a partir das 10 horas, no Pavilhão do Inatel, e o
feminino de tarde, a partir das 14h30, no Pavilhão Multiusos, em Guimarães. O Futebol 11 teve mais
uma jornada da fase de grupos e saíram apuradas para os quartos-de-final as equipas da AAUM, da
AA da Universidade da Beira Interior, da AAC e da AEFADEUP. Também o Voleibol masculino apurou a
AE da Faculdade de Economia do Porto (AEFEP), a AAC, a AE da Faculdade de Engenharia da UP
(AEFEUP), a AAUM, o IP do Porto (IPP), a AAUAv, a Associação dos Estudantes do Instituto Superior
Técnico (AEIST) e a AEFADEUP para os quartos-de-final. Na passada quarta-feira teve ainda início o
Hóquei masculino, onde as equipas da AEIST, a AAUAv e a U.Porto já tiveram a oportunidade de se
destacarem e ganharem vantagem para os jogos de amanhã. No basquetebol masculino continuam a
decorrer os jogos da fase de grupos. No grupo A, a Faculdade de Economia do Porto venceu a
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Académica de Coimbra por 48-45, após prolongamento. Já no jogo que colocou frente a frente o
Instituto Superior Técnico e a Universidade do Minho, a academica minhota levou a melhor e ganhou
por 10 pontos (59-49). As partidas disputadas do grupo B foram equilibradas mas as equipas que
somaram mais pontos foram as da Universidade de Évora (AAUE 40-39 AEFEUP) e do Instituto
Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (AAUAv 62-64 AEISCAL). No grupo C, o Instituto
Universitário de Lisboa venceu a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Lisboa por
43-54. A Faculdade de Desporto da Universidade do Porto mostrou-se superior ao vencer a
Universidade da Beira Interior. Para o basquetebol feminino este foi o primeiro dia de competição. A
AAC ganhou os dois jogos frente à AAUM (55-44) e à U.Lisboa (61-33). A AEFEP perdeu com a AAUM
(47-54) mas venceu o segundo por um ponto frente à AA da ULisboa (66-65). Os jogos do grupo B
ainda decorrem no complexo desportivo de Azurém, em Guimarães, mas já existem vencedores dos
primeiros jogos do dia. A AEISCTE - IUL perdeu com a AEFEUP por 28-60 e a AAUAv conseguiu uma
vitória frente à AAUBI.
 
 Abril 24, 2015
 
 

Página 34



A35

CNU´s 2015: IPSantarém chegou, viu e venceu Minho e Aveiro de ouro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-04-2015

Meio: Praticante Online

URL:: http://www.opraticante.pt/cnus-2015-ipsantarem-chegou-viu-e-venceu-minho-e-aveiro-de-ouro/

 
A Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) terminou o dia de ontem com dois ouros e
uma nova final garantida. Os campeões nacionais e mundiais universitários de Andebol masculino
voltaram a entrar em campo para uma final frente ao IPLeiria (39-24), que não se conseguiu adiantar
no marcador e terminou em 2º lugar. Já no Futsal masculino, a equipa minhota recusou-se a voltar a
não fazer parte do pódio na modalidade e retirou o título à Académica de Coimbra (AAC) no confronto
direto na final (4-2). Também a equipa de Hóquei em Patins apurou-se hoje para as meias-finais e a
de Voleibol feminino para a final. O Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) sagrou-se
campeão nacional universitário de Futsal feminino, naquela que foi a sua primeira presença numa
competição universitária da modalidade. Entrou a perder no campeonato, mas o destino ditava outra
sorte e, após uma partida inédita com a Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa (AEISCTE-I UL), conseguiu vencer a competição com um claro resultado de 4-
1. Já a Universidade do Porto (U.Porto) esteve perto de ceder o seu lugar de vice-campeã nacional
universitária de Andebol feminino à Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), mas a
formação do centro lutou até ao fim e sagrou-se campeã nacional universitária da modalidade,
deixando o 2º lugar novamente para a equipa do norte (22-27). No Futebol 11, após um jogo que
gerou algumas contestações por parte da Associação Académica da Universidade da Beira Interior
(AAUBI), a equipa da casa conseguiu apurar-se, ao ganhar por 2-1, para mais uma final, desta vez
frente à Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (AEFADEUP),
que venceu a vice-campeã nacional universitária da modalidade, AAC, já nas grandes penalidades (7-
8) após um empate a 2 bolas no tempo regulamentar. A AEFADEUP surge também em destaque no
dia de hoje por, apesar de ainda não ter ganho nenhum ouro, ter conseguido garantir lugar em alguns
pódios. Para além do Futebol 11, a AEFADEUP vai ainda disputar hoje, dia 24, a final de Basquetebol
masculino com a AAUAv e a meia-final de Hóquei em Patins também com Aveiro. A equipa está
também presente nos jogos que ainda decorrem para apurar quem vai competir nas finais de Voleibol
feminino e masculino. Hoje conseguiu ainda conquistar o 3º lugar na competição de Futsal feminino.
Também a AAUAv se destacou ao apurar-se para as modalidades referidas acima e ainda, num dos
últimos jogos do dia, para a final de Basquetebol feminino onde irá disputar o pódio com a AAC. Hoje
disputam-se as meias-finais e final do Hóquei em Patins e as finais de Basquetebol f/m, Voleibol f/m e
de Futebol 11.
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