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> ana marques

A XII edição da Gala do Des-
porto vai juntar cerca de 300
convidados. Para além dos no-
meados, estarão presentes atle-
tas e técnicos medalhados nas
competições nacionais da FA-
DU, bem como aqueles que par-
ticiparam nas competições inter-
nacionais. Marcarão ainda
presença, dirigentes desportivos,
responsáveis da universidade e
convidados especiais do panora-
ma desportivo, académico e
político nacional, contando este
ano também com os familia-
res/amigos/convidados dos no-
meados que poderão levar
acompanhantes.

O evento visa galardoar todos
aqueles que mais se destacaram
nas cinco categorias (Monitor do
Ano, Treinador do Ano, Atleta
Masculino do Ano, Atleta Femi-
nino do Ano e Atleta Percurso
Desportivo), bem como servir de
estímulo para que cada vez mais
estudantes/jovens conciliem os
estudos com a prática desporti-
va. 

As ‘estrelas’ iniciarão a sua
caminhada pelas 19.15 horas.
Com os últimos retoques a
serem dados para o grande es-
pectáculo desta noite, o evento
pretende ser o coroar de uma ex-
celente época desportiva para a
UMinho, que este ano conquis-
tou o recorde de medalhas a ní-

vel nacional - 79 (17 de ouro, 30
de prata e 32 de bronze), a nível
europeu a UMinho arrecadou 12
medalhas, três medalhas de ou-
ro  (uma no andebol e duas no
taekwondo), duas medalhas de
prata (taekwondo) e sete meda-
lhas de bronze (uma no futsal,
uma no karaté e cinco no taek-
wondo), sendo assim esta gala o
coroar de todo o empenho e de-
dicação de todos quanto con-
tribuíram e contribuem para o
desenvolvimento e sucesso do
desporto na UMinho.

Assinatura do protocolo
com a A. F. Braga 

A anteceder a cerimónia da
Gala do Desporto, será assinado
o protocolo de colaboração en-

tre os Serviços de Acção So-
cial da Universidade do Minho
(SASUM) e a Associação de
Futebol de Braga.  

Esta parceria abrange vários
projectos que já tem vindo a ser
concretizada em alguns aspec-
tos, a qual vai agora ser forma-
lizada, potenciando várias opor-
tunidades para ambas as partes.
Esta cooperação espelha as ex-
celentes relações entre as duas
instituições. A cerimónia de as-
sinatura decorrerá pelas 19.15 h,
no salão Medieval da Reitoria
da UMinho, no Largo do Pa-
ço, na qual estarão presentes
Carlos Silva, Administrador dos
SASUM e Manuel Machado,
Presidente da Associação de Fu-
tebol de Braga. 

DESPORTO

> São mais de três centenas os convidados para a Gala do Desporto da Universidade do Minho.

UNIVERSITÁRIOCINCO CATEGORIAS PREMIADAS

Lista dos nomeados aos galardões
Para a categoria de Monitor  do Ano estão nomeados: Rui Almeida
(mestrado integrado em Engenharia Mecânica), monitor de Badminton.
Bruno Vasconcelos (doutoramento em Engenharia Biológica) monitor de
Surf e Bodyboard; Elisa Gomes (mestrado em Ensino de Educação
Física nos Ensino Básico e Secundário), monitora de Rugby
(fem/masc); José Fernandes (Medicina) monitor de Taekwondo; Pedro
Soares (mestrado em Engenharia Informática), monitor de Escalada.

Para a categoria de Treinador do Ano estão nomeados: Gabriel
Oliveira (Andebol Masculino); Hugo Serrão (Taekwondo); Pedro Palas
(Futsal); João Chaves (Basquetebol masculino/feminino e Corfebol);
Michael Ribeiro (Futebol 11 masculino e Futvólei). 

Na categoria de At leta Mascul ino do Ano, 2012 terá como
nomeados: Mário Silva (Enfermagem), atleta de Taekwondo; Rui
Bragança (Medicina), atleta de Taekwondo; Jorge Carvalho (mestrado
integrado em Engenharia Eletrónica), atleta de Badminton; Rui Coelho
(Engª Civil), atleta de Basquetebol e Humberto Gomes (Engª Civil).
atleta de Andebol. 

Para a categoria de At leta Feminino do Ano 2012 terá como
candidatas: Anabela Areias (doutoramento em Micro e Nano
Tecnologias) - Bodyboard; Beatriz Fernandes (Engª Civil) - Taekwondo;
Sílvia Valente (Matemática) - Karting; Cíntia Silva (Gestão) – Escalada;
Sónia Marques (mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensino
Básico e Secundário) – Atletismo. 

Na categoria de At leta Percurso Desport ivo estão nomeados para
este ano: Elsa Lima (Química) atleta de Basquetebol; Jorge Mendes
(Geografia e Planeamento) atleta de Futsal; João Magalhães (Biologia-
Geologia) atleta de Futsal; João Graça (Engenharia Civil) atleta de
Badminton e Sérgio Fernandes (Geografia e Planeamento) atleta de
futebol 11 e 7.  

Vice-campeões do mundial de andebol
regressam hoje a Portugal

A selecção nacional universitária de andebol masculino regressa hoje a
Portugal, depois do título de vice-campeão no 21.º Campeonato do
Mundo Universitário de Andebol.
A chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto) está prevista para
as 11.40 horas, procedente de Madrid.
“O sentimento de 'dever cumprido' é mútuo entre toda a comitiva, já que
esta participação superou todas as expectativas”, refere Pedro Almeida,
chefe de delegação e também administrador da FADU. De destacar
ainda que Tiago Pereira, atleta da selecção portuguesa e estudante na
Universidade do Minho, foi considerado o Melhor Jogador do mundial,
trazendo para casa o respectivo prémio.
Destaque para o facto de Portugal voltar a ser anfitrião do CMU de
Andebol, recebendo a próxima edição na cidade de Braga, em 2014. 

Noite de gala para
atletas da UMinho
A Universidade do Minho em parceria com a Associação Académica
da Universidade do Minho realiza esta noite a ‘Gala do Desporto’,
homenageando aqueles que mais se destacaram no ano que findou.

D.R.

Gala da UMinho presta homenagem a atletas nas diversas modalidades
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Noite de gala para atletas
da Universidade do Minho
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> paulo machado

Um ano e meio depois de ter
deixado o Sporting, clube pelo
qual conquistou a Taça Chal-
lenge como treinador, Paulo
Faria está de regresso às lides de
uma equipa de andebol ao as-
sumir o comando do Águas San-
tas. 

Paulo Faria considerou “natu-
tral” o convite, tendo em linha
de conta o seu passado no clube
e parte com ambição reforçada

para a nova temporada. 
“A ideia passa por ficar nos

seis primeiros lugares e dar se-
quência ao trabalho de forma-
ção, um pouco à semelhança do
que o ABC faz”, comentou o
treinador. 

Não se prevêm grandes alte-
rações no plantel, conforme o
próprio admitu. “A equipa vai
manter-se quase na mesma, até
porque a conjectura financeira
não é favorável e não há recur-
sos para fazer muitas alterações. 

Mas esta equipa já dá garan-
tias para fazer um campeonato
interessante”, salientou. Paulo
Faria regressa a uma casa co-
nhecida, foi na equipa maiata
que iniciou a carreira de trei-
nador, para em 2008 ingres-
sar no Sporting, liderando os
“leões” na conquista da Taça
Challenge (2009/10). 

Do palmarés de Paulo Faria
destaca-se ainda o titulo de vice-
-campeão europeu pelo ABC
(1993/94), como jogador.

ANDEBOL DESPORTOTREINADOR BRACARENSE SUCEDE A JORGE BORGES

Paulo Faria treina Águas Santas
O treinador bracarense está de regresso ao comando-técnico do Águas Santas, assumindo o compromisso para a
próxima temporada e com o objectivo de reforçar a aposta na formação e lutar pelos primeiros seis lugares

DR

Paulo Faria vai orientar o Águas Santas
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Bracarense Paulo Faria
vai treinar o Águas Santas
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111 O Clube Náutico da 
Figueira da Foz organizou a 
regata de S. João, que constou 
de duas regatas e contou com 
a presença de cerca de uma 
dezena de embarcações e 
duas dezenas de velejadores, 

na baía oceânica da Figueira 
da Foz. A embarcação Alchi-
mist de Carlos Vanzeller foi a 
vencedora, seguida de Natura 
(de António Vaz), Fifty Five (de 
Saúl Pereira) e Larimar (de José 
Santos).

Vela Alchimist vence
regata de S. João

Embarcação Alchimist

DR
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� A Selecção Nacional Juniores
B feminina, liderada por Filo-
mena Santos, prepara-se para
disputar a fase final do Campe-
onato do Mundo Sub-18 femi-
nino, a decorrer em Montene-
gro, de 16 a 26 de Agosto, em
que a Juve Lis estará represen-
tada por quatro atletas juvenis,
Ana Gante (lateral), Patrícia
Mendes (ponta), Sofia João
(guarda-redes) e Sara Gonçal-
ves (pivot). 

A competição envolve um
total de 20 selecções e Portugal
vai disputar o Grupo D em Bar,
juntamente com a Noruega,
Brasil, Angola e Japão. 

A comitiva entra em estágio
de preparação de 9 a 15 de Julho
em Ansião. l

ANDEBOL

Juve Lis leva
quatro atletas à
Seleção Nacional
Juniores B
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Paulo Faria regressa
ao Águas Santas

ANDEBOL

A Associação Atlética 
de Águas Santas (AAAS) 
anunciou ontem que o bra-
carense Paulo Faria regres-
sa ao clube para substituir 
Jorge Borges como treina-
dor da equipa de andebol 
de seniores para a época 
de 2012/13.

Paulo Faria, de 40 anos, 
ex-internacional tido como 
dos melhores “centrais” 
nacionais, natural de Braga 
e formado no ABC, defen-
deu a camisola da AAAS 
enquanto jogador, de 2002 
a 2005, e mais tarde como 
treinador.

Colocando um ponto fi-
nal na carreira, Paulo Fa-
ria prosseguiu o seu traba-
lho na equipa maiata como 
treinador, para em 2008 in-
gressar no Sporting, lide-
rando os “leões” na con-
quista da Taça Challenge 
(2009/10).

A 18 de outubro de 2010, 
decorridas sete jornadas e 
quando a formação leoni-
na ocupava a sétima posi-
ção do campeonato, com 
quatro vitórias e três der-
rotas, Paulo Faria foi des-
pedido.

Do palmarés de Pau-

lo Faria constam a con-
quista da Taça Challenge 
(2009/10) – como treinador 
– e o título de vice-cam-
peão europeu pelo ABC 

(1993/94), seis títulos na-
cionais (cinco pelo ABC 
e um pelo Sporting), sete 
Taças de Portugal e três 
Supertaças. 

Paulo Faria regressa ao banco do Águas Santas

DM
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Madeira SAD
vai integrar
“nova” Taça EHF
A equipa masculina do Madeira
SAD - vice-campeã nacional de
Andebol - e Sporting vão participar
na nova Taça EHF, prova europeia
de clubes que terá um figurino di-
ferente em relação às últimas épo-
cas, dado que integra a Taça das
Taças. O Benfica vai disputar a
Taça Challenge e o FC Porto, cam-
peão nacional, tenta o acesso à
Liga dos Campeões.1

Vasco Sousa
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DR

Equipa da Juve Mar

A equipa de andebol fe-
minino do Centro Social 
da Juventude de Mar, em 
Esposende, garantiu o re-
gresso à 1.ª Divisão na-
cional depois de vencer 
o Santa Joana por 25-29, 
em partida da última jor-
nada do play-off. As atle-
tas de Mar não quiseram 

desperdiçar a última opor-
tunidade de regressar ao 
seio das melhores equi-
pas nacionais e alcança-
ram o seu objetivo.

Ao intervalo o empate 
demonstrava o forte equilí-
brio entre as equipas, mas, 
na segunda parte tudo mu-
dou: as atletas de Mar fo-

ram mais fortes e alcança-
ram logo no início uma va-
liosa vantagem de 3/4 go-
los que souberam manter 
até final, o que lhes valeu 
uma a vitória por 29-25, e 
deste modo, conseguiram 
a almejada subida ao esca-
lão maior de andebol.

Carla Sá, atleta da Juve 

Mar, foi ainda a melhor 
marcadora desta fase de 
apuramento, com 21 go-
los apontados.

Um dos grandes obreiros 
deste feito histórico é o co-
ordenador e técnico Paulo 
Martins, que referiu:

«Era a nossa obrigação 
estar na primeira divisão, 
de onde nunca deveríamos 
ter saído. Mas esta subida é 
sempre importante para o 
concelho, para a freguesia 
e para nós. Fizemos histó-
ria, uma vez mais».

Para o presidente Fer-
nando Cepa, que é o ou-
tro símbolo desta faça-
nha e de mais uma gran-
de alegria para a vida do 
Centro Social da Juventu-
de de Mar, esta subida é 
«mais um marco na his-
tória do Centro Social de 
que nos orgulhamos. Os 
nossos parabéns vão para 

a equipa técnica e para as 
atletas que foram inexce-
díveis no acreditar e na 
garra com que disputaram 
os jogos. É mais um êxito 
para a freguesia e para o 
concelho».

Na fase de apuramento a 
Juve Mar venceu o S. Ber-
nardo (25-23), perdeu com 
o Cale (20-18) e bateu o 
Santa Joana (29-25).

Neste último encontro, 
disputado no Pavilhão Mu-
nicipal das Lameiras, Fa-
malicão, a equipa de Espo-
sende alinhou e marcou:

Sara Monteiro, Sandra 
Peixoto (3), Ana Couto 
(Ronaldinha) (4), Carla Sá 
(8), Lúcia Santos (1), An-
dreia Martins (4), Helena 
Pereira (1), Ana Lemos 
(2), Andreia Escrivães (5), 
Sara Martins (1), Bárbara 
Moreira, Sara Dias, Teresa 
Santos e Sara Faria.

Juve Mar regressa
à 1.ª Divisão nacional

ANDEBOL FEMININO
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• Juve Mar regressa à primeira divisão de andebol feminino
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ANDEBOL UNIVERSITÁRIO

Tiago Pereira eleito
melhor jogador do mundial

Tiago Pereira, atleta do ABC de Braga, e aluno da 
Universidade do Minho, foi eleito o melhor jogador 
do campeonato do mundo de andebol, disputado no 
Brasil, e que terminou com a seleção portuguesa na 
segunda posição.

A competição encerrou no passado domingo, com a 
cerimónia de entrega de prémios, tendo Tiago Pereira 
subido ao pódio para receber o respetivo troféu.

Esta foi a 21.ª edição do campeonato do mundo 
universitário de andebol, no qual Portugal já foi orga-
nizador em 2000 (Covilhã/Guarda), tendo-se sagrado 
nessa edição vice-campeão mundial universitário, 
também no masculino. 

Portugal voltará a ser anfitrião do CMU de andebol, 
recebendo a próxima edição na cidade de Braga em 
2014. 

Tiago Pereira com o troféu

DM
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JOSÉ MANUEL PINHO 
VALENTE

FÓRMULA 1 – CIRCUITO CITADINO DE VALÊNCIA RECEBEU GP EUROPA 

GANHAR, GANHAR E GANHAR É SINÓNIMO 

DE ESPANHA

O piloto espanhol, Jorge Lorenzo, natural de Palma de Maiorca, continua imparável 
no mundial de 2012. Assinou no circuito britânico de Silverstone a quarta vitória da 

temporada, terceira consecutiva, para além de ter rubricado dois segundos lugares, em 
seis corridas realizadas. Em todos os GP disputadas esta época, Lorenzo marcou sempre 

presença nos lugares da fama. Foi uma prova onde só o hino espanhol se ouviu, pois 
nas três classes do mundial de velocidade, o primeiro piloto a ver a bandeira de xadrez 
foi sempre um espanhol. Jorge Lorenzo (Moto GP), Pol Espargaró (Moto 2) e Maverick 

Viñales (Moto 3), foram os vencedores das três classes mundiais. 

BANDEIRA DE XADREZ

 Fernando Alonso protagonizou, como di-
zem “nuestros hermanos”, uma “remontada” 
do 11º lugar da grelha de partida até à vitória 
no GP Europa, disputado no circuito citadino 
semi-permanente de Valência, perante o seu 
público. Foi uma corrida o mais selvagem pos-
sível, mas desportiva e elegante, tão dura quan-
to competitiva, recuperando 11 posições rumo 
ao triunfo e assumindo a liderança do mundial 
de Fórmula 1, numa autêntica magia pura do 
piloto de Oviedo estampada na pista. 29ª vitória 
de Alonso na F1 (quinto piloto com mais triun-
fos) e primeiro piloto a vencer duas corridas 
este ano. A corrida de Valência marcou o re-
gresso de Michael Schumacher ao pódio, após 
o seu regresso aos traçados em 2010, naquele 
que foi o seu 155º pódio (recorde), sendo o 43º 
piloto mais “idoso” da F1 a subir a um pódio. 

Os acontecimentos desportivos espanhóis 
ao nível do desporto mundial aproximam-se 
cada vez mais e “perigosamente” do pensa-
mento do povo espanhol ou daqueles que sim-
patizam com este mesmo povo e se identifi cam 

com o seu desporto ganhador nestes derradei-
ros vinte anos. Dentro de dias a Taça dos Mos-
queteiros com Rafa Nadal, em ténis, “La Roja” 
a caminho de mais um europeu (este texto está 
a ser escrito a poucas horas da fi nal), a lideran-
ça nas três classes do mundial de motocilismo 
– Moto GP, Moto2 e Moto3) e um Fernando 
Alonso com a liderança na Fórmula 1, após 
uma merecidíssima vitória no GP Europa pe-
rante os seus compatriotas. Espanha continua 
a dominar o desporto mundial nos seus mais 
diversos campeonatos.

Espanha torce por Xavi Alonso, por Iker 
Casillas, por Rafa Nadal, por Farnando Alonso 
e por tantos nomes mundiais. Se há um mun-
dial nem que seja de caricas, eles, os espanhóis, 
estão lá para os apoiar e celebrar. E não o que-
rem perder. Nesta mescla tão espanhola, e tão 
aqui ao lado da fronteira portuguesa, por onde 
passo tantas vezes, o debate já não é o deba-
te sobre o “falso 9”, porque esse são todos os 
desportistas espanhóis e, em Valência, o “falso 

MUNDIAL DE RALIS – NOVA ZE-
LÂNDIA: Sebastian Loeb (Citröen) venceu o 
Rali da Nova Zelândia, sétima prova da tem-
porada de 2012. O piloto francês conquistou 
a quinta vitória da época em sete possíveis e 
tem agora 32 pontos de vantagem sobre o se-
gundo classifi cado da geral, Mikko Hirvonen, 
sentenciando praticamente o mundial quando 
este já ultrapassou o seu equador. Superado 
assim o meio da temporada a dúida que se 
coloca não é se Loeb conquistará o seu nono 
título mundial, mas se se retirará no fi nal da 
época como se especula fortemente em Fran-
ça. 

FÓRMULA 3 BRITÂNICA: Carlos 
Sainz Júnior, fi lho do ex-campeão mundial 
de ralis, Carlos Sainz, sofreu um acidente de 
corrida com o piloto Serralles em Inglaterra 
e sofreu alguns ferimentos na cabeça, no en-
tanto, sem gravidade para o jovem piloto es-
panhol. Sainz Júnior está a 37 pontos do líder 
na classifi cação 

9” foi o Fernando Alonso, cheio de garra e mo-
tivadíssimo para vencer. 

 Ninguém contava que fosse Alonso o pri-
meiro a repetir a vitória no mundial de 2012, 
quando se realizava o oitavo GP da temporada. 
Já tem a primeira dupla vitória do campeonato 
de 2012 com um “golaço” à Xavi Alonso da 
“squadra” Ferrari no GP Europa. Saído do nada, 
da metade do pelotão, Xavi, digo Fernando, por-
que Alonso são os dois, rubricou possivelmente 
a sua melhor corrida desde que está na Fórmula 
1, com uma “remontada” tão selvagem, dura, 
mas, ao mesmo tempo, tão passional e com 
todo o romantismo espanhol, ao alcance de tão 
poucos. Só a magia pura destes talentos fi cam 
gravadas para serem nos anais dos desportos 
que representam e nas suas carreiras. 

Se a Ferrari tivesse escrito um guião de 
como seria a sua corrida perfeita em Valência, 
não se tinham aproximado da realidade, tal 
como dizia o refrão, quantas vezes se supera a 
fi cção. Saiu tudo muito mais que perfeito, pois 

em 30 voltas Fernando Alonso já rodava em 
lugares do pódio (3º). E na 34ª volta era líder 
incontestado da corrida. Este triunfo foi um 
pouco como o que sucedeu este ano na Malásia, 
devido à chuva, às avarias e, também, à astúcia 
de Fernando Alonso na vitória mais inespera-
da do espanhol numa década. Só que o triun-
fo de há uma semana não veio de encontro ao 
Fernando, mas foi o Fernando que o procurou 
desde o semáforo que libertou os monolugares 
para o grande prémio, trabalhou cada metro da 
pista e não deixou que ninguém se intrometesse 
no primeiro lugar, pois essa sorte aos valentes 
deste desporto que arriscam a própria vida nos 
circuitos. 

Tal como num conto de fadas. Ultrapassar 
três “tipos” por fora como são Nico Rosberg, 
Jenson Button e Paul Di Resta, e dois pilotos 
valentes e duros como Nico Hulkenberg e Pas-
tor Maldonado antes da primeira paragem para 
troca de pneus, só pode ser dos grandes cam-
peões do Mundo. E, em Espanha, eles existem 
e provam a sua capacidade de vencedores no 
terreno. 

Ganhar, ganhar e ganhar é o sinónimo da 
palavra ESPANHA! E, é bem não esquecermos 
nunca, que desde um passado longínquo, sem-
pre fomos e seremos da PENÍNSULA IBÉRI-
CA (PORTUGAL E ESPANHA)!!! Bem haja, 
Espanha! Bem haja, Fernando Alonso!   
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