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> rui serapicos

Nos últimos dois minutos pre-
valeceu o 29-29 com que bra-
carenses e portistas empataram
ontem. Aos 10 minutos o ABC
passou para a frente com um
“tiro” de meia distância de José
Gomes, a que se seguiram boas
intervenções do guarda-redes
João Costa e dois contra-ata-
ques, levando a uma aceleração
da vantagem, 5-8 aos 12 minu-
tos, que os portistas foram tra-
vando. 

Os “azuis” e brancos mudaram
guarda-redes e corrigiram a de-
fensiva. Suscitando problemas
aos bracarenses, estes encon-
traram  novas soluções, explo-
rando remates em apoio ou pelas
pontas, mantendo um avanço de
três golos: 8-11 aos 18 minutos,
9-12 aos 20. Os “dragões” in-
verteram novamente a conta-

gem, chegando ao intervalo a
ganhar por 15-14.

Parecia jogo de seniores quan-
do aos 9 minutos o marcador in-
dicava 20-20, as assistências
animavam as equipas, seguindo-

se novo empate (21-21 aos 11).
Os minhotos moveram mar-
cação individual ao portista mais
concretizador, Belmiro Alves.

O equilibrio foi subsistindo:
25-25 aos 21 minutos, 27-27 aos

24, 28-28 aos 27 e 29-29 aos 28
minutos, animando a ponta final.
No último minuto, o bracarense
João Barbosa marca em contra-
ataque mas havia sido pedido
tempo e o golo não contou.

ROSA SANTOS

Jogo de ontem com o FC Porto: juvenis do ABC disputam título no pavilhão Flávio Sá Leite amanhã frente ao Sporting

ABC e FC Porto empataram
e mantêm decisão em aberto
No Sá Leite, o empate (29-29) entre ABC e FC Porto, ontem, na primeira ronda da fase final
do ‘nacional’ de juvenis deixa tudo em aberto. Hoje (17h00) jogam Sporting e FC Porto.
Amanhã (15h00) jogam ABC e Sporting.

ANDEBOL

> Títulos nacionais de infantis e juvenis disputam-se no Pavilhão Flávio Sá Leite.

FASES FINAISJUVENIS: ABC DEFRONTA SPORTING AMANHÃ (15H00)

FC PORTO 29

Daniel Guedes e Rui Oliveira; Ricardo
Ramos, Miguel Baptista (7), Belmiro
Alves, Nuno Carvalhais, João Correia(5),
Ruben Sousa (1), Ricardo Ramos, Pedro
Silva, João Ramos (2), João Pimentel,
Luis Carvalho, Daniel Guedes, Belmiro
Alves (14), Rui Oliveira, Patric Pereira,
Nuno Carvalhais e Francisco Leitão.
Treinador: Carlos Martingo.

João Costa, Cláudio Silva;Luis Peixoto
(2), Francisco Albuquerque (9), José
Gomes (3), João Barbosa (4), João
Macedo, Filipe Canico (5), José Pinto
(3), Rui Viana (3), Filipe Monteiro,
Tomás Nogueira, João Costa e Luis
Peixoto.
Treinador: José Vieira.
Árbi t ros:  André Andrade e Telmo
Neves.
Intervalo: 15-14

ABC BRAGA 29 

Jogos para 
hoje e amanhã
No Pavilhão Flávio Sá Leite,
hoje às 17h00 prossegue o
‘nacional’ de juvenis com o
Sporting-FC Porto e amanhã
pelas 15h00 o ABC ‘- Sporting.
Em infantis, hoje às 15h00 o
ABC defronta o Benfica e
amanhã às 10h30 mede forças
com o Évora AC.
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Federação 
protesta 
falta da RTP

A Federação de Andebol de Por-
tugal (FAP) manifestou ontem,
em comunicado, o desagrado
pela alteração da transmissão
televisiva do jogo Eslovénia-
Portugal, para diferido, "em
cima da hora”, depois de anun-
ciada pela RTP a transmissão
em directo, “quer no site institu-
cional, quer nos noticiários tele-
visivos". A FAP lamentou que
"momento tão importante para a
modalidade" não pudesse ser
testemunhado "em directo por
todos os portugueses" e que a
RTP, não tenha garantido a trans-
missão em directo de "tão im-
portante momento para o ande-
bol e desporto português". O
presidente da FAP, Ulisses
Pereira, lamentou que "seja este
o conceito de serviço público" e
que se "desvalorize os compro-
missos”.
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> redacção

“O objectivo de chegar a esta
fase está atingido. O que vier por
acéscimo é óptimo”. José Vieira,
treinador do ABC, comenta as-
sim a fase final do ‘nacional’ de
juvenis em andebol que decorre,
entre hoje e domingo, em Braga,
no Pavilhão Flávio Sá Leite.

A formação bracarense tem co-
mo adversários o FC Porto e o
Sporting, defrontando os portis-
tas hoje às 21 horas e os “leões”
domingo às 15 horas. Amanhã
azuis e brancos e sportinguistas
medem forças entre si, em jogo
com início às 17 horas.

O treinador do ABC, que foi
comojogador neste escalão
campeão nacional, reconhece a
vantagem de jogar em casa. Mas
também admite que, face aos
adversários, os juvenis do ABC
ainda não atingiram o mesmo
nível de maturidade.

“O FC Porto e o Sporting tam-
bém têm equipas muito boas. E
estou com fezada, mas vai ser
difícil. Este é um escalão em que
jogam nascidos entre os anos
1996 e 1994.  A maior parte dos
nossos jogadores nasceram em
1995 e estarão em melhores
condições de disputar o título no
próximo ano”, observa, con-
siderando ainda que o FC Porto
“tem seis ou sete na selecção na-
cional, que são altos e fortes”.

DR

Equipa de juvenis é treinada por José Vieira

ABC disputa títulos de juvenis
e infantis no Flávio Sá Leite
Pavilhão Sá Leite acolhe até domingo finais dos ‘nacionais’ de infantis e juvenis. Para os
pupilos de Nuno Cardoso e de José Vieira o factor “casa” pode ser decisivo.

ANDEBOL

> “O que vier por acréscimo é óptimo”, considera José Vieira, treinador dos juvenis.

FASES FINAISHOJE ÀS 21H00 PAVILHÃO SÁ LEITE RECEBE JOGO FC PORTO-ABC “A”

Infantis defrontam hoje Águas Santas,
amanhã o Benfica e domingo o Évora
Hoje às 10.30 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite, vai ter lugar o jogo de
andebol entre ABC de Braga e Águas Santas, a contar para a fase final do
campeonato nacional de infantis. O ABC defronta amanhã pelas 15 horas
o Benfica e  domingo, às 10.30 horas, o Évora Andebol Clube.

Juvenis B disputam subida em Tarouca

A equipa B de Juvenis do ABC, orientada por Rui Barreiras, chega à fase
final com o olhar na 1primeira divisão. Os academistas consideram 
que há dois anos “perderam na secretaria” a subida garantida em campo.
Agora, os Juvenis B prometem o mesmo trabalho que os levou à final 
de Tarouca. O ABC discute, este fim-de-semana, o título nacional e a
sonhada subida de Divisão, numa missão que FC Infesta, GC Tarouca e
NAAL Passos Manuel prometem dificultar, no Municipal de Tarouca. 
Hoje, 21h00, ABC de Braga “B” – FC Infesta
Amanhã, 17h00, GC Tarouca – ABC de Braga “B”
Domingo, 10h00, ABC de Braga “B” – NAAL Passos Manuel.

DR

Equipa de infantis, orientada por Nuno Cardoso

lll

“Maior parte dos nossos
jogadores estarão em
melhores condições 
de disputar o título 
no próximo ano.”
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ABC disputa títulos
de juvenis e infantis
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>ana marques

Oevento contou com um
imenso público que aju-
dou à festa, apoiando as

suas equipas e vibrando nos mo-
mentos altos. A vontade de ven-
cer dos finalistas era muita, e
quem assistiu aos jogos logrou
grandes momentos desportivos,
com bons executores, com a gar-
ra demonstrada, e principalmen-
te com o grande espírito do Tro-
féu Reitor, a atitude de Fair Play
demonstrada entre os participan-
tes, pois o importante e a ‘alma’
do evento é a participação des-
portiva que junta através do des-
porto, estudantes, funcionários e
antigos alunos em várias moda-
lidades. 

Foi em ambiente de grande ale-
gria, com o colorido das claques
apoiantes, com um ‘barulho’ en-
surdecedor que terminaram as
comemorações de mais uma edi-
ção do Troféu Reitor, depois de
cerca de três semanas da compe-
tição desportiva de mais prestí-
gio intra-muros que junta atra-
vés do desporto a maioria dos
cursos da UMinho. 

Organizado pelos Serviços de
Acção Social da Universidade
do Minho (SASUM), a cerimó-
nia contou com a presença do
Vice-reitor da UMinho, José
Mendes, do Administrador dos
SASUM, Eng. Carlos Silva, do
Vice-presidente para o desporto

da AAUM, João Costa, do
Administrador da FADU, Pedro
Almeida, do Presidente da Asso-
ciação de Andebol de Braga,
Manuel Moreira, do Presidente
do Conselho de Arbitragem de
Braga, Admar Correia, do Vice-
presidente da Associação de
Futebol de Braga, Pedro Sousa,
do Director do Departamento
Desportivo e Cultural da UMi-
nho, Fernando Parente, entre
outros. 

O Complexo Desportivo Uni-
versitário da UMinho em Gual-
tar, foi o palco do evento que ini-
ciou com as finais de Andebol,
Futsal Feminino, Basquetebol e
Futsal Masculino, as quais ante-
cederam a Cerimónia de Encer-
ramento, que decorreu logo após
o término da última final, com a
entrega de prémios aos vence-
dores individuais e coletivos, de
um lugar no pódio desta edição,
nas várias modalidades. 

A primeira final da tarde colo-
cou frente a frente os dois fina-
listas da modalidade de Andebol
- Licenciatura em Engenharia
Informática (LEI) e Engenharia
Civil. LEI que era detentora do
título não conseguiu a renovação
frente à forte equipa de Civil que
acabaria por vencer a partida por
21-20. Esta foi uma final bastan-
te emotiva em que LEI iniciou
da melhor forma colocando-se
na frente do marcador, mas a en-
trada de Humberto Gomes (jo-

gador da seleção nacional) na
equipa de Civil a meio da pri-
meira parte veio equilibrar as
equipas e repor o equilíbrio no
jogo. Civil recuperou da desvan-
tagem e ao intervalo as equipas
encontravam-se empatadas (13-
13). 

No recomeço da partida Civil
entrou melhor, com um jogo
mais objetivo e ataques mais as-
sertivos, alcançou uma vanta-
gem confortável. LEI atacava
muito, mas frente a Humberto
Gomes a baliza ficava pequena
demais e a bolas teimavam em
entrar. Aquando da saída do
guarda-redes de Civil para des-
canso, LEI voltava a recuperar
da desvantagem mas mesmo as-
sim não alcançaria a vitória que
acabou por sorrir a Civil que
venceu pela diferença mínima
(21-20). Desta forma civil tor-
nou-se o campeão do Troféu Re-
itor 2012. 

No futsal feminino, as protago-
nistas da noite foram Engenharia
Civil e Engenharia de Materiais.
Duas equipas estreantes em fi-
nais que vieram do Campus de
Azurém. Esta foi sem dúvida a
final mais emotiva do dia, entre
duas equipas muito equilibradas
que tudo fizeram para arrecadar
o título, proporcionando desta
forma uma grande partida onde
as emoções estiveram ao rubro e
só nos penalties se decidiu a par-
tida que Civil acabou por vencer

por 4 bolas a 3. 
No basquetebol os grandes fi-

nalistas foram a Licenciatura em
Engenharia Informática (LEI) e
Economia, sendo que LEI apre-
sentava-se este ano como deten-
tora do título e por isso como a
mais forte candidata à vitória fi-
nal, algo que se veio a confirmar
com um resultado final de 56-41
favorável a LEI, premiando a
equipa mais forte e equilibrada
de todo o torneio. Engenharia
Biológica e Gestão foram os
protagonistas da última final da
noite, o futsal masculino. Uma
grande partida de futsal que jun-
tou duas equipas muito equili-
bradas que deram um grande es-
petáculo até ao apito final do
árbitro, o qual soou atribuindo a
vitória a Gestão que venceu o
jogo por 3-2, arrecadando o
‘ceptro’ para o seu curso. 

No final o ambiente festivo era
contagiante, vencedores, venci-
dos e claques apoiantes canta-
vam, gritavam, festejaram e feli-
citavam os adversários, sobre-
tudo festejava-se a participação
em mais este Troféu Reitor
2012. 

No final, o Vice-reitor, José
Mendes felicitou todos os ven-
cedores, todos os vencidos, e to-
da a organização referindo que
“estes são os nossos jogos olím-
picos, dos quais se fica com pe-
na quando terminam, mas para o
ano há mais”, afirmou.

DR

Final do futsal feminino foi vivida com grande emoção e decidida apenas nas grandes penalidades

Dia de vencedores, muita
festa e fogo de artifício
A 17.ª edição do Troféu Reitor encerrou em grande festa, muita alegria, muito desportivismo
e fogo-de-artifício.

TROFÉU REITOR

> Após as finais, o Troféu Reitor 2012 terminou com a entrega das medalhas aos vencedores.

UNIVERSIDADE DO MINHO

Vencedores
Nas modalidades de raquete, a
medalha de bronze no Ténis e
Squash foi para: Raul Falcão
(Eng. Materiais) e José Ramalho
(AFUM). A medalha de prata foi
para: Guilherme Rodrigues (LEI)
e António Ferreira (AFUM). Os
campeões foram: António Sousa
(Biologia Aplicada) e Marco
Sartei (AAEUM). No badminton,
na vertente feminina, Joana
Sousa (OCV), Mariana Marques
(MIEPolíme-ros) e Joana Amaral
(MIECivil) foram as vencedoras
das medalhas de bronze, prata e
ouro. No masculino os vencedo-
res foram: Nuno Sá (Mestrado
Finanças), Jorge Carvalho (MIE-
Eletrónica) e Rui Almeida (MIE-
Mecânica). 
Na modalidade de Bilhar Tiago
Cruz (Geografia) e Pelayo Teixei-
ra (Ciências da Comunicação)
arrecadaram o bronze, Bruno
António (Eng. Civil) foi prata e
Carlos Romano (LEI) ouro.
No ténis de mesa, na vertente
masculina Pedro Castro (LTSI),
Hamidreza Salehian (Doutora-
mento Eng. Civil) e Tiago Abreu
(Gestão) foram bronze, prata e
ouro. No feminino, Rita Silva
(Direito) foi medalha de prata e
Marta Henriques (Bioquímica)
foi ouro. 
No Xadrez, o grande campeão
foi André Dias (Mestrado em
Biofísica), David Fernandes (Li-
cenciatura Música) foi prata e
João Peixe (Doutoramento Cul-
tura Clássica) foi bronze. 
No Voleibol de Praia foi eleito
MVP, Alexandro Oliveira (AFUM).
A medalha de bronze foi para
MAP-I, prata para Eng. Biomédi-
ca e a grande vencedora deste
ano foi para a AFUM. 
No Andebol foi eleito melhor jo-
gador Luís Sarmento (Eng. Elec-
trónica), melhor Guarda-redes,
foi Amadeu Andrade (LEI), e
prémio Fair Play foi para a equi-
pa de Medicina. A medalha de
bronze foi para Eng. Electrónica,
prata para LEI e o ouro para Eng.
Civil.  
No futsal feminino, o prémio
Fair Play foi para Eng. Biomédi-
ca, a medalha para melhor jo-
gadora foi para Vânia Rego
(Eng. Materiais), melhor guar-
da-redes foi para Rita Sá Ribeiro
(Eng. Civil), a melhor marcadora
foi Vânia Rego (Eng. Materiais).
A medalha de bronze foi para
Eng. Biomédica, a prata para
Eng. Materiais, e o ouro foi en-
tregue a Eng. Civil.  

Página 11



  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 21,55 x 11,70 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 42198265 08-06-2012

NU
NO

 G
ON

ÇA
LV

ES

UNIVERSIDADE DO MINHO

TROFÉU REITOR ENCERRA 

COM GRANDE FESTA >> 30

Página 12



A13

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 28,71 x 34,47 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 42198174 08-06-2012

Personalidades prontificaram-se para ajudar
Este evento conta com a participação de uma série de personalidades, que compõem as seguintes duas equipas:

> redacção

O Pavilhão Gimnodesportivo da
Universidade do Minho acolhe,
durante a tarde de hoje, uma ini-
ciativa solidária que tem como
intuito ajudar a Associação Por-
tuguesa de Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental.

A Escola Secundária da Póvoa
de Lanhoso, inserida no projecto
europeu ‘Connecting Class-
rooms’ e com o apoio do British
Council, Direcção Geral de Edu-
cação, Instituto Português do
Desporto e Juventude, a Univer-
sidade do Minho, várias escolas
do norte do país e uma série de
patrocinadores, organiza uma
tarde diferente que promete
grande animação, com um pro-
grama extenso e que conta com
a participação de diversas per-
sonalidades ligadas ao desporto
nacional e não só.

A tarde, que vai contar com di-
versas actuações e performances
das várias escolas envolvidas
nesta actividade, tem como pon-
to central um jogo de futsal
solidário que junta diversas per-
sonalidades (ver caixa) em duas

equipas que se defrontam ami-
gavelmente e em jeito de brin-
cadeira, com o intuito de apoiar
e ajudar a causa da APPACDM.

A animação, antes do jogo e no
intervalo, é assegurada pelos alu-
nos e professores das escolas do
ENA Cluster (núcleo do norte do
país do projecto Connecting
Classrooms), aos quais se jun-
tam também as escolas EB 2,3
Francisco Sanches, Lamaçães,
André Soares, Secundárias D.
Maria II, Sá de Miranda, Profite-
cla e Colégio Teresiano, que
também se fazem representar no
evento com a participação de al-
guns dos seus alunos e profes-
sores.

Recorde-se que o projecto
‘Connecting Classrooms’ permi-
tiu a formação de jovens líderes
e o envolvimento de muitos ou-
tros alunos que terão um papel
activo nesta actividade que tem
também como objectivo, que os
envolvidos interiorizem a im-
portância de, no futuro, se mobi-
lizarem por causas solidárias e
que se consciencializem para o
facto de que a sua participação
ajuda a fazer a diferença.

Futsal
solidário
na UMinho
Numa inciativa que tem como objectivo an-
gariar fundos para ajudar a APPACDM, várias
personalidades participam num jogo 
de futsal solidário na Universidade do Minho.

FUTSAL

> Ajudar a APPACDM é o grande objectivo desta iniciativa que se disputa durante a tarde de hoje.

SOLIDARIEDADEEVENTO ORGANIZADO PELA E.S. PÓVOA DE LANHOSO

Extenso programa anima a tarde
Este evento, para além do jogo de futsal solidário entre diversas perso-
nalidades do desporto e não só, conta ainda com uma série de actua-
ções e performances que prometem animar esta tarde de cariz solidário
em prol da APPACDM. Assim, ao longo da tarde, vão actuar:
Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso
Escola Secundária das Taipas 
Escola EB2,3 André Soares 
Escola EB2,3 de Matosinhos
Escola EB2,3 de Mosteiro e Cávado
Escola Secudária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 
Grupo de Bombos da APPACDM 

EQUIPA 1
- Jorge Braz (Seleccionador Nacional de Futsal);
- Agostinho Oliveira (Treinador de Futebol);
- Neno (EX-jogador Vitória de Guimarães);
- Rui Tata (Escola de Futebol Fair Play);
- João Cardoso (EX-jogador Sp. Braga);
- Barroso (EX-jogador Sp. Braga);
- Luís Rodrigues (Comité Organizador do Mundial);
- 3 alunos ligados ao Projeto Connecting Classrooms.

EQUIPA 2
- Pedro Dias (Vice presidente da FPF);
- Jorge Borges (Treinador de Andebol Águas Santas);
- Carlos Resende (Treinador de Andebol ABC);
- Armando Fitas (Professor de Dança do Populum);
- Melissa (Selecção Nacional de Futebol Feminino);
- Carlos Silva (Administrador dos SASUM);
- Helder Castro (Presidente da AAUM);
- 3 alunos ligados ao Projeto Connecting Classrooms.

Paulo Paraty prontificou-se para ser o árbitro deste jogo de futsal solidário.
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FUTSAL SOLIDÁRIO>>27

UMinho recebe jogo
para ajudar a APPACDM
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JOSÉ EDUARDO

A equipa de juvenis do 
ABC de Braga inicia hoje, 
no Flávio Sá Leite, a dis-
puta do título de campeã 
nacional da categoria, jun-
tamente com FC Porto e 
Sporting.

Este ano, pela primeira 
vez, contrariando o habi-
tual figurino de concentra-
ções nacionais que agru-
pam 4 ou 6 equipas, a FAP 
optou por uma fase final 
a três, todos contra to-
dos, em três jornadas, em 
dias seguidos, com sor-
teio livre.

Teremos então, a partir 
de hoje, o ABC de Braga à 
procura do penta no cam-
peonato de juvenis.

O primeiro jogo realiza-
-se às 21h00 de hoje e co-
loca frente-a-frente ABC e 
FC Porto.

Amanhã, às 17h00, jo-
gam FC Porto e Sporting 
e no domingo, pelas 15h00, 
ABC-Sporting.

Fase final
da 2.ª divisão
em Tarouca

Também a partir de hoje, 
o ABC estará em Tarouca 
a disputar a fase final do 
campeonato nacional da 
segunda divisão, junta-
mente com FC Infesta, Ta-
rouca e Passos Manuel.

O torneio arranca às 
19h00 de hoje, com o Pas-
sos Manuel-Tarouca, segui-

do do ABC-Infesta (21h00). 
Amanhã, às 15h00, jogam 
Passos Manuel-Infesta, e 
às 17h00, ABC-Tarouca.

O torneio encerra ama-
nhã com o ABC-Passos 
Manuel (10h00) e Infesta-
-Tarouca (12h00).

Infantis
entram
a vencer

Também ontem, no Pa-

vilhão Flávio Sá Leite, 
arrancou a fase final do 
campeonato nacional de 
infantis, com o ABC pre-
sente e a estrear-se com 
um triunfo frente ao Ba-
talha (20-16).

A prova prossegue hoje 
com os encontros: 

Batalha-Benfica (9h00), 
ABC-Águas Santas (10h30) 
e Évora-Académico FC 
(12h00).

  A PARTIR DE HOJE, NO SÁ LEITE

Juvenis do ABC
à procura do penta

Hugo Manso em ação no jogo de ontem, frente ao Batalha

DR

Página 16



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 15,22 x 1,05 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 42197700 08-06-2012

Juvenis e infantis do ABC lutam pelos títulos nacionais
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Futsal masculino em ação

Troféu Reitor chegou ao fim

A 17.ª edição do Troféu 
Reitor encerrou no dia 6 de 
junho, na Universidade do 
Minho, num ambiente fes-
tivo, com desportivismo e 

fogo de artifício. O evento 
contou com imenso público 
que ajudou à festa, apoian-
do as suas equipas. A von-
tade de vencer dos finalis-

tas era muita, e quem assis-
tiu aos jogos logrou gran-
des momentos desportivos, 
com bons executores, com 
a garra demonstrada, e prin-

cipalmente com o grande 
espírito do Troféu Reitor, 
a atitude de fair play de-
monstrada entre os parti-
cipantes, pois o importan-

te e a “alma” do evento é a 
participação desportiva que 
junta através do desporto, 
estudantes, funcionários e 
antigos alunos em várias 

UNIVERSIDADE DO MINHO

DM

Galeria dos vencedores
O Troféu Reitor 2012 ter-

minou com a entrega das 
medalhas aos vencedores. 
Nas modalidades de raque-
te, a medalha de bronze no 
ténis e squash foi para Raul 
Falcão (Eng. Materiais) e 
José Ramalho (AFUM), 
a de prata para Guilher-
me Rodrigues (LEI) e de 
bronze para António Fer-
reira (AFUM). 

Os campeões nestas mo-
dalidades foram: António 
Sousa (Biologia Aplicada) 
e Marco Sartei (AAEUM) 
respetivamente. 

No badminton feminino, 
Joana Sousa (OCV), Ma-
riana Marques (MIEPolí-
meros) e Joana Amaral 
(MIECivil) foram as ven-
cedoras das medalhas de 
bronze, prata e ouro res-
petivamente. No masculi-
no, os três primeiros fo-
ram Nuno Sá (Mestrado 
Finanças), Jorge Carvalho 
(MIEEletrónica) e Rui Al-

meida (MIEMecânica) res-
petivamente. 

No bilhar, Tiago Cruz 
(Geografia) e Pelayo Tei-
xeira (Ciências da Comu-
nicação) arrecadaram o 
bronze, Bruno António 
(Eng. Civil) foi prata e 
Carlos Romano (LEI) foi 
o campeão.

No ténis de mesa, em 
masculinos, Pedro Cas-
tro (LTSI), Hamidreza Sa-
lehian (Doutoramento 
Eng. Civil) e Tiago Abreu 
(Gestão) foram bronze, 
prata e ouro respetivamen-
te. No feminino, Rita Silva 
(Direito) foi medalha de 
prata e Marta Henriques 
(Bioquímica) foi ouro.

No xadrez, o campeão 
foi André Dias (Mestrado 
em Biofísica), David Fer-
nandes (Licenciatura Mú-
sica) foi prata e João Pei-
xe (Doutoramento Cultura 
Clássica) foi bronze.

Nas modalidades coleti-

vas, no voleibol de praia 
foi eleito MVP, Alexandro 
Oliveira (AFUM). A me-
dalha de bronze foi para 
MAP-I, medalha de prata 
para Eng. Biomédica e a 
vencedora deste ano foi 
a AFUM.

No andebol, foi eleito 
melhor jogador Luís Sar-
mento (Eng. Eletrónica), 
o melhor guarda-redes, foi 
Amadeu Andrade (LEI), e 

o prémio fair play foi para 
Medicina. A medalha de 
bronze foi para Eng. Ele-
trónica, a prata para LEI e 
o ouro para Eng. Civil.

No futsal feminino, o 
prémio fair play foi para 
Eng. Biomédica, a meda-
lha para melhor jogadora 
foi para Vânia Rego (Eng. 
Materiais), melhor guarda-
-redes foi para Rita Sá Ri-
beiro (Eng. Civil), a melhor 

marcadora foi Vânia Rego 
(Eng. Materiais). A meda-
lha de bronze foi para Eng. 
Biomédica, a prata para 
Eng. Materiais, e o ouro foi 
entregue a Eng. Civil.

No basquetebol, foi elei-
to melhor jogador Julius 
Peciulevicius (Economia), 
o bronze foi para a AFUM, 
a prata para Economia e o 
ouro para LEI. O fair play 
foi para a LCC.

No futsal masculino, 
Tiago Guedes (Gestão) 
foi o melhor marcador, o 
MVP foi Fernando Miran-
da (Eng. Biológica), João 
César (LEI) foi o melhor 
guarda-redes. O prémio 
fair play foi para o Mestra-
do em Marketing e Gestão 
Estratégica. A medalha de 
bronze foi para LEI, a pra-
ta para Eng. Biológica e o 
ouro para Gestão.

modalidades. 
O complexo desportivo, 

em Gualtar, foi o palco do 
evento que iniciou com as 
finais de andebol, seguin-
do-se futsal feminino, bas-
quetebol e futsal masculi-
no. A primeira final foi a de 
andebol, com Licenciatura 
em Engenharia Informática 
(LEI), detentora do troféu, 
a ser derrotada pela Enge-
nharia Civil (21-20).

No futsal feminino, Enge-
nharia Civil bateu Engenha-
ria de Materiais por 4-3. No 
basquetebol, os finalistas fo-
ram a Licenciatura em En-
genharia Informática (LEI) 
e Economia, com a primei-
ra a vencer por 56-41, e a 
sagrar-se campeã.

Na final de futsal mascu-
lino, Gestão bateu Engenha-
ria Biológica por 3-2, com 
o golo do triunfo a surgir 
em “cima da hora”.

A alegria no feminino

DM

Página 18



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 7,13 x 0,82 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 42197730 08-06-2012
Troféu Reitor chegou ao fim
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

DIVERSOS • Alberto João Jardim recebe Alexandre
Mestre, às 10h30 na Quinta Vigia. • Ireneu Barreto
recebe Alexandre Mestre, às 12h00 no Palácio de
São Lourenço. • Alexandre Mestre, visita instações
desportivas da Escola Jaime Moniz, às 11h15. •
Conferência “Desporto Aquático sem Limites”,
9h30/13h, Hotel Four Views Baía, com intervenções
de Jaime Freitas, Secretário Regional de Educação
e Recursos Humanos, e de Charles Lindley, Presi-
dente da Classe Access. • O Clube de Campismo da
Madeira realiza Acampamento na Ribeira da Janela,
até domingo. • Exposição de Fotografia - A Vela
Adaptada no Clube Naval do Funchal, na sede do
CNF, à Quinta Calaça, até dia 30. VELA • Naval do
Funchal organiza o Campeonato Nacional de Classe
Access - Vela Adaptada para pessoas portadoras de
deficiência - no Funchal (Posto Náutico de São Lá-
zaro), até amanhã. Hoje, regatas a partir das 14h. •
João Rodrigues na Skandia Sail For Gold Regatta
2012, emWeymouth, Inglaterra, até amanhã. FUTE-
BOL • Europeu de Futebol de 2012, 1.º dia oficial:
Grupo A, 1.ª jornada - Polónia-Grécia, 17h. Rússia-
Rep. Checa, 19h45. • Selecção Nacional no
Euro2012: 10h30, Partida para Lviv, na Ucrânia.
12h30, Chegada a Lviv. Conferência de imprensa
UEFA, em Lviv. 18h, Treino (aberto à comunicação
social), em Lviv. FUTEBOL DE PRAIA • João Jas-
mins (CD Nacional) vai competir pela equipa ameri-
cana do "SoCal Beach Soccer" nos EUA (estado de
Virgínia), até domingo. • 1.ª etapa do Circuito Regio-
nal, "Porto Santo Line", no Porto Santo. Hoje, jogos
da fase de Grupos, entre as 10h00 e as 19h00.AU-
TOMOBILISMO • Rali Município de Santa Cruz, 3.ª
prova do Campeonato da Madeira de 2012, até
amanhã. Hoje, verificações técnicas e documentais,

19h30/20h45, Largo do Santo da Serra.ANDEBOL
• 22.º Clinic da Associação de Andebol da Madeira
(AAM), até domingo. Cerimónia de Abertura às
19h30 no Auditório da Escola Horácio Bento Gou-
veia, com a presença do secretário da Educação e
Recursos, Jaime Freitas, do presidente da Federa-
ção de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, e do
presidente da Associação de Andebol da Madeira,
Emanuel Alves. Este será um momento onde será
feita a entrega do troféu de Campeão Nacional ao
Madeira Andebol SAD e onde será feita uma home-
nagem por parte da F.A.P. às jogadoras Esmeralda
Gouveia e Virgínia Ganau que abandonam a prática
da modalidade no fim da presente temporada.
TÉNIS-DE-MESA • Inscrições para o Curso Interna-
cional da ITTF+PTT, a ter lugar na Madeira, até dia
14. CANOAGEM • Helena Rodrigues, David Fernan-
des e Joana Sousa em estágio na Selecção Nacio-
nal Sénior de Velocidade, com vista à presença no
Campeonato da Europa e Jogos Olímpicos de Lon-
dres2012, em Montemor-o-Velho, até dia 16.
GOLFE • 3.ª e última etapa qualificativa da FedEx
Golf Challenge/Torneio Cidade do Funchal, no Santo
da Serra. VOLEIBOL • Fase Final do Camp. Nacional
de Iniciados Masc., até domingo. TÉNIS • Torneio
de Roland Garros - Open de França, até domingo.
BADMINTON • O atleta brasileiro Daniel Paiola
treina na Madeira e espera pela lista final dos joga-
dores que vão aos Jogos Olímpicos de Lon-
dres2012. DIVERSOS • O Clube de Campismo da
Madeira realiza Acampamento na Ribeira da Janela,
até domingo. • Exposição de Fotografia - A Vela
Adaptada no Clube Naval do Funchal, na sede do
CNF, à Quinta Calaça, até dia 30.ATLETISMO • Ins-
crições para a Corrida da Mulher, até dia 14.
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