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SARA SIMÕES

Fotografias de grupo não faltaram durante estes dias

SARA SIMÕES

Novos alunos participaram, nas duas últimas semanas, em inúmeras iniciativas

Caloiros na melhor academia
Durante as últimas duas semanas, os novos alunos que ingressaram na Universidade do Minho participaram em
inúmeras iniciativas, no âmbito do Acolhimento’12.
> paula ferreira lobo

O Acolhimento aos novos alunos’12 terminou. Agora que os
novos alunos já estão orientados
e já circulam pela sua nova casa,
as actividades lectivas entram no
seu normal decorrer.
Durante duas semanas, os
novos alunos da Universidade
do Minho foram o centro das
atenções da Academia e da
região.
Foram muitos os que participaram no processo de integração
dos caloiros e o balanço da actividade não poderia ser mais
positivo.
Das dinâmicas aplicadas no
processo de matrículas, ao Caloiro de Molho, os novos alunos
são unânimes em dizer que estão
na melhor academia do país.
As actividades lectivas vão
agora retomar a sua normalidade, mas as actividades não ficam por aqui. O dia de ontem
foi dedicado à solidariedade social, com a Academia Minhota a

Melhores atletas
e treinadores

SARA SIMÕES

Boa disposição foi ‘imagem de marca’ dos novos estudantes

participar na Dádiva de Sangue
no campus de Azurém.
Ao fecho desta edição ainda
não era possível apurar números,
mas quem passava pela unidade móvel instalada em Guimarães percebia uma adesão ao
nível de anteriores. Recorde-se
que a Universidade do Minho é

recordista nacional de doações
de sangue e medula óssea.
Amanhã o departamento desportivo começa a receber as inscrições para o Troféu AAUM,
uma competição inter-cursos cujas equipas serão constituídas
maioritariamente por caloiros,
abrindo espaço à inscrição de

três atletas que não estejam na
sua primeira matrícula. A modalidade escolhida pela Associação
Académica da Universidade do
Minho foi o futsal, sendo que
haverá competição masculina e
feminina, sendo que a própria
AAUM também terá uma equipa.

A Federação Académica da
Desporto Universitário elege
anualmente, de há cinco anos,
os melhores atletas, treinadores
e equipas da época desportiva.
Nomeados foram conhecidos,
ontem, sendo que a AAUM está
representada em quase todas
as categorias. Para melhor
treinador estão nomeados
Gabriel Oliveira (Andebol),
Hugo Serrão (Taekwondo), João
Chaves (Basquetebol) e Pedro
Palas (Futsal). As equipas de
Futsal e Andebol competem
na categoria de melhor equipa
masculina, ao passo que Tiago
Pereira (Andebol), Mário Silva
(Taekwondo) e Amílcar Gomes
(Futsal) concorrem para melhor
atleta masculino.
O público também pode votar.
Os vencedores são conhecidos
a 9 de Outubro.
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> ABC entrou melhor no Pavilhão da Luz mas não aguentou ritmo do segundo tempo.
“ENCARNADOS” DOMINARAM SEGUNDA PARTE

ANDEBOL

ABC perde na Luz com Benfica
O Benfica impôs na segunda parte um ritmo que o ABC não conseguiu suportar, passando
de um empate a 11-11 ao intervalo para uma diferença de sete golos.

com que o jogo foi para intervalo.

>redacção

O antigo ponta do ABC, Dario
Andrade, foi o melhor marcador
dos benﬁquistas. No Pavilhão da
Luz, o ABC/UMinho entrou
melhor no jogo e comandou o
marcador, durante os primeiros
quinze minutos.
O Benﬁca foi entrando no jogo
e em cima do minuto 20 que a
equipa de Jorge Rito conseguiu
a primeira vantagem sobre a formação de Braga (8-7), aumentando a diferença para três golos
(10-7). O ABC/UMinho voltou a
aproximar-se do Benﬁca (10-9),
num período de jogo com poucos golos, que se prolongou até
ao intervalo e que se deveu tanto
a falhas na ﬁnalização quanto à
boa exibição dos guarda-redes
de ambas as equipas, Vicente

D.R.

Bracarenses perderam no recinto de candidato ao título

Álamo (SLB) e Humberto Gomes (ABC/UMinho). Fábio An-

tunes, em contra-ataque, ﬁxou a
igualdade a 11 golos, resultado

Segunda parte diferente
com Benfica a acelerar
Na segunda parte tudo seria
diferente. Ao contrário do início
do jogo, o Benﬁca entrou a toda
a velocidade para a segunda
parte do jogo e surpreendeu
o ABC/UMinho, que começou
a ﬁcar para trás no marcador
(21-13).
Com muitas diﬁculdades, a
equipa bracarense não correspondeu ao ritmo que o Benﬁca
tinha imposto no jogo.
No entanto, o desconto de tempo solicitado por Carlos Resende teve o efeito desejado - o
ABC/UMinho recuperou (2218) e o Benﬁca sofreu uma quebra de ritmo.

I DIVISÃO
BENFICA 291
João Ferreirinho, Vicente Alamo; Paulo
Moreno, Davide Carvalho, David Tavares
(3), João Lopes, João Pais, Vladimiro,
Cláudio Pedroso, Ricardo Candeias,
Tiago Pereira (3), Carlos Carneiro
(4), Nuno Grilo, António Areia, Miguel
Ferreira, Davor Cutura (4), José Costa
(2), Inácio Carmo (4), Dario Andrade
(9) e Álvaro Rodrigues.

ABC 221
Humberto Gomes; José Rolo (5), Fábio
Vidrago (3), Vitor Bastos, Hugo Rocha
(2), Pedro Seabra (1), João Santos,
Sergio Caniço; Virgilio Pereira, Jorge
Costa, Ricardo Pesqueira (2), Carlos
Martins, José Ricardo Costa (4), José
Pedro Coelho (3), Bruno Dias, Luis
Bogas (1) Nuno Rebelo (1).
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan
Caçador
Intervalo: 11-11

Ainda assim, foi o Benﬁca que
voltou a dominar e a distanciar-se no marcador (27-20). O SL
Benﬁca estreia-se, assim, com
uma vitória no Andebol 1 sobre
o ABC/UMinho, por 29-22.
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Juve e Colégio enfrentam-se
nas ‘meias’ já com um olho na final
O sorteio ditou que as equipas leirienses se defrontassem nas meia-finais da Supertaça em andebol feminino que vai
decorrer no pavilhão da Juve Lis, em Leiria, nos dias 29 e 30 de Setembro
José Roque
A Juve Lis vai enfrentar o
Colégio João de Barros nas
meias-finais da Supertaça de
andebol sénior feminino, cuja
competição vai decorrer nos
dias 29 e 30 de Setembro, no
pavilhão da Juve Lis, em São
Romão, Leiria. O sorteio realizado ontem ao final da manhã,
no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Leiria, ditou o
confronto entre as duas equipas leirienses ao mesmo tempo
que colocou frente-a-frente a
Madeira SAD e o Clube Sport
Madeira.
O confronto entre a Juve Lis e
o Colégio João de Barros acontece
no dia 29 de Setembro, às 16h00,
enquanto o duelo madeirense
realiza-se duas horas depois. No
dia 30, domingo, a atribuição dos
terceiros e quartos lugares
decorre às 14h00, enquanto a
final, onde está assegurada a presença de uma equipa leiriense,
acontece às 16h00.
Para o vice-presidente da
Federação de Andebol de Portugal, António Galambas, a
escolha de Leiria para acolher a
prova deve-se ao facto de a
"Associação de Andebol de Lei-

CM LEIRIA

Q

RAUL CASTRO tirou as bolas do pote que ditaram a ‘sorte’ da Supertaça em andebol feminino
ria ter sempre apoiado a FAP
nestes momentos", e "por uma
questão de logística porque
Leiria vai estar representada
com duas equipas e será muito
mais fácil o acolhimento da
prova na cidade".
O responsável assegurou
que as expectativas são elevadas. "Em primeiro lugar é uma
aposta muito forte da actual
direcção da Federação ao querer reforçar o andebol feminino com a modalidade mais
representada a nível nacional

e, por outro lado, estarão presentes os melhores clubes e as
melhoras atletas do País pelo
que é natural que as expectativas, pelo grau de competitividade, sejam muito elevadas
com a certeza de que vamos
assistir a bons jogos", disse.
António Galambas avançou
ainda que este será o último ano
em que a Supertaça se vai disputar nos moldes actuais. "Este formato da Supertaça deve-se a
uma questão comercial porque o
andebol precisa do espectáculo.

No entanto, e dado algumas
vozes que se levantaram no início da época, nomeadamente na
Supertaça masculina, levou-nos
a decidir que para o ano a prova
vai ser feita com moldes diferentes onde vai jogar o vencedor da
Taça contra o campeão nacional".
Juve e Colégio João de Barros
apontam para a final
A Supertaça em andebol feminino vai receber as quatro
melhores equipas nacionais na
última época pelo que a Juve Lis

e o Colégio João de Barros traçam como principal meta para
a competição a passagem para
a final. "Seria mais giro haver
uma final entre as duas equipas
de Leiria mas o sorteio é o sorteio e temos que aceitar. Agora
vamos lutar para atingir o nosso objectivo principal que é
chegar à final. Sabemos que
temos um plantel com jogadoras com valor para vencer a
Supertaça, e vamos tentar fazer
com que isso aconteça, sabendo
que a primeira etapa é a meiafinal em que queremos ganhar
à Juve, tratando-se de duas
equipas que se conhecem bem",
avançou João Portela, dirigente
do Colégio João de Barros.
O responsável confessou ainda que o facto de o Colégio jogar
em Leiria "aumenta as expectativas dos amantes do andebol
em Leiria e o Colégio João de
Barros vai tentar corresponder.
Espero que esteja casa cheia
porque Leiria gosta de andebol".
Também o treinador da Juve
Lis, Marco Afra, confessou que
"seria mais agradável que as
duas equipas de Leiria se
encontrassem na final". No
entanto, o técnico assegura que
a Juve Lis quer chegar à final.

“Importante
para Leiria”
O vice-presidente da Associação de Andebol de Leiria, Eduar-

Q

do Amaral, considera que "é
importante que Leiria se encontre sempre na rota dos grandes
acontecimentos do andebol. Leiria é uma potência em termos de
andebol, com expressão máxima
em femininos algo sem paralelo
no País". "Vemos esta prova
como um apelo ao andebol feminino. Conseguirmos ter duas
equipas neste patamar é importantíssimo e esperamos que esta
prova consiga trazer mais atletas
ao escalão feminino. Esperamos
que o pavilhão da Juve Lis vá
encher e que Leiria fique colada a
mais uma página da história do
andebol nacional", concluiu. l

"As equipas conhecem-se
todas muito bem, e sabem o
que é que as outras podem
fazer. O facto de jogar em casa
não nos vai dar responsabilidade acrescida, mas o apoio do
público será importante para a
equipa", concluiu. l
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FRENTE AO BENFICA

Pavilhão da Luz

ABC estreou-se
com derrota na Luz
DR

José Rolo, com cinco golos, foi o melhor marcador do ABC

O ABC/UMinho perdeu,
ontem, por 29-22, no pavilhão da Luz, frente ao Benfica, em encontro da ronda inaugural do campeo-

nato de andebol da primeira divisão.
Depois de uma boa entrada do ABC o Benfica
foi, lentamente, entrando

no jogo e conseguiu recuperar, mas foi só em cima
do minuto 20 que a equipa
de Jorge Rito conseguiu a
primeira vantagem sobre a
equipa de Braga (8-7), aumentando a diferença para
três golos (10-7). O ABC
voltou a aproximar-se do
Benfica (10-9), num período de jogo com poucos golos, que se prolongou até
ao intervalo e que se deveu tanto a falhas na finalização quanto à boa exibição dos guarda-redes de
ambas as equipas – Vicente Álamo (SLB) e Humberto Gomes. Fábio Antunes,
em contra-ataque, fixou a
igualdade a 11 golos, resultado com que o jogo
foi para intervalo.
Ao contrário do que
aconteceu no início do
jogo, o Benfica entrou a
toda a velocidade para a
segunda parte e surpreendeu o ABC, que começou

Árbitro: Eurico Nicolau
e Ivan Caçador

Benfica

29

Ricardo Candeias, Vicente Yste, David Carvalho, David Tavares (3), João
Lopes, João Pais, Vladimiro, Tiago
Pereira (3), Hugo Carneiro (4), Nuno
Grilo, António Areias, Davor (4), José
Costa (2), Inácio Carmos (4), Dario Andrade (9) e Álvaro Rodrigues
Treinador: Jorge Rito

ABC

22

Humberto Gomes e Ivo Dias, José Rolo (5), Fábio Antunes (3), Hugo Rocha
(2), Pedro Marques (1), Virgílio Pereira, Sérgio Caniço, Miguel Sarmento,
Ricardo Pesqueira (2), Carlos Rodrigues, José Costa (4), José Coelho (3)
e Filipe Bogas (1),
Treinador: Carlos Resende

a ficar para trás no marcador (21-13). Com muitas dificuldades, a equipa
bracarense não correspondeu ao ritmo que o Benfica tinha imposto no jogo;
no entanto, o desconto de
tempo solicitado por Carlos Resende teve o efeito
desejado – o ABC recuperou (22-18) e o Benfica
sofreu uma quebra de ritmo. No entanto, foi o Benfica que voltou a dominar
e a distanciar-se no marcador (27-20).
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• ABC derrotado pelo Benfica
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ANDEBOL FEMININO - DIAS 29 E 30 EM LEIRIA

Madeira SAD-Sports Madeira
nas meias-finais da Supertaça
O Salão Nobre da Câmara Municipal
de Leiria, recebeu, na manhã de ontem, o sorteio das meias-finais da Supertaça Seniores femininos de Andebol. Ditou o sorteio um dérbi entre as
duas formações da Região (Madeira
SAD-Sports da Madeira), a ter lugar dia
29 deste mês, um sábado, pelas 18h.
Antes deste embate, defrontam-se Colégio João de Barros e Juventude Desportiva de Lis, pelas 16h. No domingo,
dia 30, as duas equipas vencidas nas
meias-finais vão disputar o 3.º e 4.º lugares, pelas 14h, e a final terá início às
16h. A equipa do Madeira SAD vai defender o troféu, que conquistou pela
13.ª vez consecutiva, ao vencer o Gil
Eanes, na final da última edição da Supertaça feminina, em 2011, disputada via2013, onde faz parte do Grupo 4,
com os conjuntos da Turquia e Azerem Ansião.
baijão. Nesta 1.ª fase foram chamadas
Sete andebolistas na selecção
sete andebolistas que actuam em cluEntretanto, continua a decorrer o 1.º bes da Região. São elas: Isabel Góis (AD
estágio da Selecção Nacional A femi- Camacha); Mónica Soares (Sports da
nina de Andebol, que marca a estreia Madeira), Cláudia Aguiar, Catarina Asdo seleccionador João Florêncio no co- censão, Ana Andrade, Bebiana Sabino
mando da equipa das “quinas”. Em Rio e Renata Tavares (Madeira SAD). 1
Vasco Sousa
Maior, Portugal começa a preparar a
vascosousa@jornaldamadeira.pt
Qualificação para o “Mundial” da Sér-
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Andebol

Selecção
feminina em
estágio com seis
atletas do distrito
 Vinte e duas atletas foram convocadas pelo seleccionador nacional João Florêncio para o
primeiro estágio de preparação
da selecção nacional femininas,
que decorre até ao próximo
domingo, em Rio Maior. No lote
estão nada menos do que seis
atletas do distrito. Do Colégio João
de Barros foram seleccionadas a
guarda-redes Bárbara Teixeira, a
lateral Maria Pereira e a central Eduarda Pinheiro. Da Juventude do
Lis foram chamadas a pivot Telma
Amado, a ponta-esquerda Gizelle
Carvalho e a lateral Inês Silva. As
atletas estão até domingo neste estágio de forma a preparar a qualificação para o Mundial Sérvia
2013. Portugal faz parte do grupo
4, com a Turquia e o Azerbaijão.
Depois, a Selecção Nacional faz
uma pausa e a 1 de Outubro João
Florêncio vai convocar 16 atletas,
que voltam a concentrar-se para o
estágio que antecede a 1.ª jornada
de Portugal na qualificação, com a
Turquia, a 6 de Outubro, em Anadia.
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Andebol

Sporting da Horta
entra a ganhar

O Sporting Clube da Horta iniciou a
sua participação no Campeonato Nacional de Andebol, temporada desportiva
2012/13, com um triunfo, no último sábado, por 27-26, na receção ao Águas
Santas.
Por seu turno, o FC Porto, campeão
em título, abriu a defesa do cetro com uma
vitória tranquila sobre o recém-promovido Camões, por 37-21, em prélio disputado no passado domingo, no pavilhão do
Casal Vistoso, em Lisboa.
A ronda inaugural completa-se amanhã, quarta-feira, com os desafios SL
Benfica - ABC e Sporting - Avanca.
Resultados já conhecidos da jornada
de abertura da magna prova:
Sábado: Madeira SAD 28 - Belenenses
20, Xico Andebol 30 - Fafe 27 e Sporting
da Horta 27 - Águas Santas 26. Domingo:
Camões 21 - FC Porto 37. Quarta-feira:
SL Benfica - ABC e Sporting - Avanca.
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