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Mundial de andebol: sub-21

Portugal soma segundo triunfo
A selecção portuguesa de 

andebol sub-21 somou, on-
tem, o segundo triunfo na 
fase final do campeonato do 
mundo da categoria que está 
a decorrer na Grécia, ao bater 
a Hungria por 32-21.

O jogo entre Portugal e 
Hungria foi disputado até 
aos 20 minutos, altura em 
que a selecção de Rolando 
Freitas passou para a frente 
do marcador e não voltou a 
perder a liderança.

Portugal não entrou da 
melhor forma e a Hungria 
até conseguiu uma peque-
na vantagem no marcador. 
Aos 19 minutos, Portugal 
empatou o jogo (8-8), mas 
a Hungria inverteu o resul-
tado nos minutos seguintes. 
No entanto, a vantagem hún-
gara não foi duradoura, por-
que a sete minutos do fim, 
os sub-21 portugueses de-
ram definitivamente a volta 

ao resultado e, até ao inter-
valo, aumentaram a diferen-
ça para 14-10.

Portugal regressou para a 
2.ª parte em desvantagem 
numérica, em virtude duma 
exclusão sofrida no último 
minuto da 1. ª parte, mas 
não permitiu a recuperação 

húngara. A diferença entre 
as duas selecções torna-se 
mais evidente com o passar 
do tempo e, aos dez minu-
tos da segunda parte, Por-
tugal aumentava a diferen-
ça para sete golos (13-20). 
A Hungria nunca desistiu 
de tentar recuperar, mas já 

não conseguia acompanhar 
o ritmo que Portugal, nesta 
altura claramente mais for-
te, impunha.

João Ferraz, com 8 golos, 
foi o melhor marcador de 
Portugal, seguido de Pedro 
Portela e Gilberto.

Hoje Portugal defronta o 

Irão (16h30 locais), selecção 
que nas duas rondas ini-
ciais sofreu outros tantos 
desaires, frente à Suécia e 
Espanha. Se vencer, Portu-
gal assegura desde logo a 
passagem aos oitavos-de-
-final, em véspera do pri-
meiro dia de descanso do 
torneio.

Na classificação do Grupo 
D, Portugal está na frente, 
com quatro pontos, os mes-
mos que a Suécia e Espanha, 
que igualmente estão em boa 
posição para seguirem em 
frente na competição.

Árbitros 
portugueses 
em acção

A dupla portuguesa de ár-
bitros que está na Grécia, Ivan 
Caçador e Eurico Nicolau, foi 
nomeada para arbitrar o jogo 
entre Qatar e Argentina, dis-
putado ontem.

Selecção portuguesa de sub-21

DR
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Portugal vence
Hungria
ANDEBOL. A selecção
portuguesa de sub-21
venceu ontem a Hungria
(32-21) no Mundial da
categoria, na Grécia,
e lidera o seu grupo.
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> joana russo belo

Uma referência nacional. E um
dos melhores anos em termos de
resultados nas competições. O
desporto universitário da Uni-
versidade do Minho ganha cada
vez mais adeptos e praticantes,
numa missão que passa, precisa-
mente, por cativar e envolver o
maior número de estudantes na
prática desportiva. Em jeito de
balanço de mais um ano de tra-
balho, Fernando Parente, direc-
tor do Departamento Desportivo
e Cultural dos SASUM - Servi-
ços de Acção Social da Univer-
sidade do Minho, destaca o pa-
pel direccionado para a promo-
ção da prática desportiva. 

“Estamos a conseguir atingir
os objectivos que foram planea-
dos há já algum tempo, nomea-
damente, em termos de partici-
pação desportiva que é a nossa
grande missão, envolver cada
vez mais gente em prática des-
portiva, principalmente, os estu-
dantes, embora o desporto esteja
aberto à participação dos fun-
cionários e docentes. Neste mo-
mento, nos dois complexos des-
portivos em Santa Tecla e no gi-
násio dos Congregados, temos
mais de 10 mil pessoas inscritas
na prática desportiva”, referiu o
responsável. Um número, “que
enche de orgulho” e reflecte “o
sucesso do que foi concebido
para este serviço, que é tentar

chegar ao maior número de pes-
soas”.

“Sabemos que a margem de
progressão é mínima, porque
não temos mais instalações des-
portivas. Se tivéssemos, conse-
guíamos chegar a um universo
completamente diferente. Orien-

támo-nos por uma utopia de ten-
tar que toda a gente faça des-
porto ou uma actividade física
de forma regular. É essa a nossa
missão”, sublinhou.

Actualmente, há 10 mil ins-
critos nos serviços desportivos
dos SASUM, mais de sete mil
são estudantes. “Representa uma
percentagem de cerca de 40 por
cento de participação desporti-
va. Sabemos que há também
alunos federados e inscritos em
ginásios, por isso, seguramente
mais de metade da população
universitária faz desporto o que
é muito bom e é um dado que já
nos aproxima das melhores prá-
ticas em termos de desenvolvi-
mento desportivo, nomeada-

mente do centro e norte da Euro-
pa”, realçou Fernando Parente. 

Segundo o director, a elevada
participação desportiva é fruto
de um trabalho abrangente: “isto
tem de ter por trás um trabalho
de orientação do desporto para
as procuras, para as motivações,
não pensar só na competição,
mas também naquilo que as pes-
soas procuram. Sabemos que
procuram actividades de condi-
ção física, de bem-estar e que
não temos assim tanta gente in-
teressada em competição. Mas
também utilizamos a competi-
ção e os eventos que realizamos
para promoção da prática des-
portiva. O objectivo final é sem-
pre ter mais gente envolvida”.

ROSA SANTOS

Fernando Parente destaca a missão da universidade de olhos postos em envolver cada vez mais pessoas na prática desportiva

ROSA SANTOS

Director aponta o sucesso como fruto de um projecto de longos anos

Missão
desportiva 
de referência
Os serviços desportivos dos SASUM - Serviços de
Acção Social da Universidade do Minho têm 10 mil
inscritos, número que representa 40 por cento da
população estudantil e traduz o sucesso de um
projecto com 15 anos. Missão é envolver cada vez
mais pessoas na prática desportiva.

DESPORTO

> Dez mil pessoas estão inscritas nos serviços desportivos da Universidade do Minho.

UMINHOFERNANDO PARENTE FAZ BALANÇO DE UM ANO FANTÁSTICO

Actualmente, há
10 mil inscritos nos
serviços desportivos

dos SASUM, mais 
de sete mil são 
estudantes da

UMinho.

> j. r. b. 

Com cerca de 40 por cento da
população estudantil envolvida
nos serviços desportivos, a Uni-
versidade do Minho é considera-
da uma referência a nível na-
cional. Fernando Parente explica
que se trata de um sucesso as-
sente num projecto de há há
vários anos. E de desenvolvi-
mento sustentado.

“As outras instituições dificil-

mente conseguem chegar aos 10
por cento, ou porque, têm uma
política orientada de forma dife-
rente, mais para a competição,
ou porque, não têm instalações,
técnicos, ou porque estão a co-
meçar. O nosso projecto tem 15
anos, há 15 anos de um trabalho
direccionado para determinados
objectivos. Vamos um pouco à
frente, embora no panorama na-
cional os estudantes são iguais
em todo o lado e é um modelo

que pode ter sucesso em qual-
quer sítio”, realçou, acrescentan-
do que a “grande vantagem” da-
ta de 1993. “Os responsáveis da
Associação Académica e Servi-
ços de Acção Social entende-
ram-se no desenvolvimento de
um projecto virado para dentro,
para a participação desportiva da
população. É um projecto que
não tem visibilidade a curto pra-
zo. A perspectiva é consolidar e
de desenvolvimento sustentado”.

PROJECTO COM 15 ANOS

“Desenvolvimento sustentado”
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> joana russo belo

Se o número de inscritos - dez
mil - reflecte o sucesso do des-
porto universitário, o recorde de
medalhas conquistadas este ano
e os resultados alcançados colo-
cam a Universidade do Minho
no topo nacional e internacional. 
Para Fernando Parente, director
do Departamento Desportivo e
Cultural dos SASUM, o balanço
é mais do que “positivo” e “fan-
tástico”.

“No panorama nacional, lide-
ramos e estamos sempre nos três
primeiros do ‘ranking’. Este ano
tivemos mais de 60 pódios, me-
dalhas de ouro, bronze ou prata,
nas competições nacionais da
FADU - Federação Académica
de Desporto Universitário e não
temos mais, porque quando
competimos com as outras uni-
versidades há uma coisa que faz
toda a diferença que é ter ou não
ter formação de base em edu-
cação física e desporto. Senti-
mos que até mesmo há muitos
alunos do concelho de Braga,
Guimarães, Famalicão e Santo
Tirso que acabam por não vir
para cá estudar, porque não exis-
te essa oferta. Mas temos um su-
cesso elevado, não só em termos
nacionais, como internacionais,
também pela forma como esta-
mos organizados”, explicou.

No ano passado, acrescenta o
responsável, “fomos vice-cam-
peões europeus universitários
em andebol masculino e futsal
masculino e temos uma partici-
pação que dignifica sempre
muito o desporto da UMinho em
termos de campeonatos euro-
peus, com atletas a representar
Portugal nas Universíadas, onde
obtêm resultados, absolutamen-

te, fantásticos”. 
Fernando Parente destaca ain-

da o projecto de acolhimento
para atletas de alto rendimento,
que permite conciliar resultados
académicos e desportivos: “ten-
tamos fazer com que os estu-
dantes quando chegam à UMi-

nho sejam orientados para terem
sucesso académico e desportivo.
E com a ajuda dos professores e
serviços de Acção Social esta-
mos a conseguir que as pessoas
contabilizem estudos e treino e
obtenham bons resultados em
ambos os sectores, tanto na ver-

tente académica, como desporti-
va”.

Neste âmbito, o projecto conta
com 30 atletas de alto rendimen-
to, com destaque para Rui Bra-
gança, que se sagrou este ano
vice-campeão do mundo de
taekwondo.

Recorde de medalhas 
e resultados “fantásticos”
2010/2011 marca um novo recorde de medalhas alcançadas pela Universidade do Minho
nas provas da Federação Académica de Desporto Universitário. Ano foi de ouro e sucesso.

ARQUIVO

Cerca de 40 por cento dos alunos da Universidade do Minho pratica desporto universitário

lll

64
medalhas conquistadas
pela Universidade do 
Minho nos CNU’S - 
Campeonatos Nacionais
Universitários 2010/2011.
Foi o recorde em termos
de medalhas. 

lll

17
medalhas de ouro conquis-
tadas pelos atletas minho-
tos; 20 medalhas de prata
e 27 de bronze, num total
de 64 pódios, o número
mais elevado de sempre
desde o ano 2000. 
Em 2005/2006, a UMinho
tinha a marca de 57
medalhas, recorde
batido este ano.

lll

18
modalidades medalhadas
nos CNU’S, tendo sido con-
solidada a liderança na-
cional no taekwondo, kara-
té, andebol e futsal mascu-
linos, escalada, karting e
atletismo 3000 metros.

DESPORTO

> Universidade do Minho é terceira classificada no ‘ranking’ europeu do desporto universitário. 

UMINHOMAIS DE 60 PÓDIOS NAS PROVAS DA FADU

Universidade do
Minho é, 

actualmente, a terceira
classificada no 

‘ranking’ europeu do
desporto univer-

sitário. 

Andebol e futsal
sagraram-se 

vice-campeões 
europeus e no mundial
de taekwondo foram

alcançadas duas
medalhas.

Garantidas presenças ainda este ano 
em cinco campeonatos europeus
Do leque de resultados de sucesso da Universidade do Minho importa
destacar os dois êxitos individuais alcançados em provas de taekwondo,
em Vigo, com o terceiro lugar no campeonato mundial de Nuno Costa e
Eduardo Rodrigues. E a presença nos europeus universitários que ainda
vão decorrer este ano.
No total, os estudantes da Universidade do Minho vão participar em
cinco campeonatos europeus universitários - ténis de mesa (decorre na
Madeira, até ao dia 23), andebol (decorre até 24 de Julho, na Croácia),
futsal (igualmente até ao dia 24, na Finlândia), karaté (de 22 a 25 de
Julho, na Sérvia) e taekwondo (de 28 a 30 de Outubro, na Bulgária). 

UMinho organiza mundiais 
de futsal, xadrez e andebol
Dos projectos de futuro da UMinho, destaque para a organização dos
mundiais de futsal e xadrez, em 2012, e o mundial universitário de
andebol, em 2014, que foi recentemente atribuído. “Essas competições
são muito importantes, porque ajudam a criar dinâmicas muito
interessantes em termos de organização, saber fazer, envolver a
comunidade académica, os voluntários e a AAUM. São projectos onde
se quer um trabalho muito exigente e ajudam a promover e a dar
visibilidade ao que se faz na UMinho”, lembrou Fernando Parente. 
São esperamos mais de 600 atletas no europeu de futsal (em Agosto) e
cerca de 150 no xadrez (em Setembro). Estarão presentes mais de 40
países nas duas competições universitárias.
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> joana russo belo

É o grande projecto de futuro.
Um complexo aquático, em
Gualtar, que sirva os interesses e
procura dos estudantes. E que
permitiria “dar um grande salto”
em termos de qualidade do des-
porto universitário. 

“O que temos no pensamento é
o que poderia aumentar o nú-
mero de praticantes, que é uma
oferta que não temos, um com-
plexo aquático. Já temos um es-
tudo feito e o projecto, a ques-
tão mais complicada é o finan-
ciamento”, revelou Fernando
Parente.

O director do Departamento
Desportivo e Cultural dos
SASUM aponta um investimen-
to na ordem dos cinco milhões
de euros e diz ser o maior desejo
em termos de futuro: “seria em
Gualtar, no campus, uma piscina
com algumas valências, dois
tanques para competição, recria-
ção e actividades aquáticas. A
nossa expectativa é que teria
sucesso, pelos níveis de procura
que temos e que não podemos
satisfazer. Há muita procura de
actividades aquáticas, à qual não
damos resposta. Felizmente a
Câmara Municipal de Braga
cede à AAUM alguns horários
que nós usamos, mas nunca são

horários muito nobres. Sentimos
que daríamos um salto muito
grande se tivéssemos um com-
plexo aquático”.

Segundo o director, está em es-
tudo “a forma de financiamento”
para um projecto cujo orçamen-
to é elevado. “Terá de ser um
projecto de financiamento fora
do tradicional, porque o país

atravessa dificuldades e temos
que nos enquadrar um pouco na
realidade em que estamos. É um
bocado complicado avançar para
um projecto destes, mas sabe-
mos que se tivéssemos seria
rentabilizado com sucesso. E
complementava aquilo que seria
uma oferta desportiva numa uni-
versidade, principalmente nesta
unidade que serve mais de 12
mil pessoas. É normal que um
local com esta dimensão tenha
uma oferta de uma piscina. Há
cidades ou vilas com metade

desta população, mais envelhe-
cida e com menos propensão
para a actividade desportiva, que
têm piscinas com as característi-
cas que pretendemos”, lembrou.

Parente destaca os benefícios
da prática desportiva e aponta ao
dedo à falta de visão em termos
de instalações desportivas. 

“Não houve em Portugal o
cuidado de localizar as insta-
lações desportivas nos melhores
locais. E houve um erro que se
cometeu, os projectos que finan-
ciavam a construção de insta-
lações desportivas no III Quadro
Comunitário de Apoio excluíam
o financiamento às universi-
dades e institutos politécnicos. É
um erro, porque é aí que está a
população alvo que pode iniciar
mais rapidamente a prática des-
portiva”. Aliás, frisou o director,
“sabemos que o desporto au-
menta nesta faixa etária dos 18-
26 anos e aumenta com o nível
de escolaridade, até porque, vão
sair daqui os líderes de opinião
do futuro e, se os conseguirmos
mobilizar com hábitos de prática
desportiva, são eles que irão al-
terar o perfil de liderança nas
questões ligadas ao desporto”. 

“O desporto é um investimento
que, mesmo em tempos de crise,
pode ter efeitos colaterais muito
importantes e economicamente é
bastante rentável”, rematou.

Complexo aquático na mira
O grande projecto de futuro do Departamento Desportivo e Cultural dos SASUM é um complexo aquático, em Gual-
tar. A procura para actividades aquáticas é elevada e Fernando Parente considera que seria um “grande salto”.

ROSA SANTOS

Fernando Parente diz que no horizonte está um complexo aquático

DESPORTO

> Projecto do complexo aquático já existe, investimento rondará os cinco milhões de euros.

UMINHOPISCINA É O GRANDE DESEJO DE FUTURO

Projecto de 
futuro é a construção

de um complexo aquáti-
co no Campus de 

Gualtar, uma piscina
que incluirá dois

tanques.

> j. r. b.

A par do desejo de construção de
um complexo aquático, Fernan-
do Parente considera que a cria-
ção de um curso na área de edu-
cação física ajudaria a imple-
mentar o projecto de desporto
universitário na Universidade do
Minho. Segundo o director, a
existência de uma oferta acadé-
mica impulsionaria o trabalho
desenvolvido pelos Serviços
Desportivos dos SASUM.

“É uma parte que não nos diz
respeito a nós directamente, pas-
sa mais pelas entidades acadé-
micas da UMinho. Sabe-se que
há mercado, mas a UMinho co-
mo faz com todos os cursos, só
pegaria num curso destes se
houvesse qualidade na oferta,
porque há mercado. Talvez não
tanto para a oferta tradicional de
educação física, mas mais virada
para a gestão e tecnologia, em

colocar produtos no mercado
que sejam úteis e valorizem a
sociedade e Portugal”, destacou
o responsável. 

Para Fernando Parente, um
curso na área de gestão e tecno-
logia do desporto, fora da oferta
tradicional, “seria interessante”:
“temos a tentação de dizer que
gostaríamos de ter essa oferta
académica, até porque, temos a
decorrer um mestrado em ensino
de educação física e teve uma
procura enorme. Para a oferta
tradicional não, porque o merca-
do está um pouco fechado e as
pessoas acabariam por tirar o
curso e não teriam colocação.
Mas há áreas interessantes e, em
alguns países, já há áreas voca-
cionadas do estudo na área da
tecnologia. Criar produtos na
área da tecnologia, e seria inte-
ressante aqui na UMinho, até pe-
lo saber acumulado de diferentes
escolas onde se poderiam fazer

trabalhos, projectos e produtos
muito interessantes. Aliás, como
já acontece pontualmente, a

UMinho desenvolve alguns pro-
dutos e serviços”, como por
exemplo, uma nova tecnologia

numa prancha de surf e na área
do têxtil de natação. “Há uma
série de projectos interessantes”.

OFERTA ACADÉMICA

“Curso na área de gestão e tecnologia do desporto era interessante”

ROSA SANTOS

Fernando Parente considera que haveria público para um curso de educação física na área de gestão e tecnologia
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Fernando Parente fala de
um ciclo fantástico na UM 
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O ano 2010/2011 marca um novo
recorde de medalhas alcançadas
pela Universidade do Minho nas
provas da Federação Académica
de Desporto Universitário. O ano
foi de ouro e de sucesso. Fernan-
do Parente fala-nos do universo
desportivo da UM...>>22 a 24

DESPORTO

Universidade
do Minho:
recorde 
de medalhas
e resultados
fantásticos
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