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> redacção

Ao segundo dia dos CNU’s 2013 que es-
tão a decorrer na Covilhã, mais duas
equipas da AAUMinho entraram em
acção nos seus campeonatos. Uma estreia
em grande das duas equipas (basquetebol
e andebol masculinos) que venceram de
forma clara os seus jogos, não deixando
qualquer dúvida de que estão lá para con-
quistar de novo o título para a academia
minhota.

Os primeiros a entrar em campo foram
os basquetebolistas, sendo que o jogo da
AAUMinho era também o jogo inaugural
da competição. Pela frente os minhotos
tiveram os anfitriões da prova, a Associa-
ção Académica da Universidade da Beira
Interior (AAUBI) numa reedição da final
do ano passado que a AAUM levou de
vencida, mais uma vez, agora por 36-44.

Pavilhão repleto para ver a AAUBI de-
frontar os vencedores dos Campeonatos
Nacionais Universitários do ano passado.
O jogo não começou da melhor forma
para os minhotos, com a equipa da Covi-
lhã a fazer um parcial de 6-0, mas desde
logo os pupilos de João Chaves entraram
no ritmo e, no final do primeiro período,
já venciam por 6-12.

Os segundos oito minutos foram bem
disputados, com a AAUBI a mostrar me-
lhor acerto ofensivo chegando ao interva-
lo com o marcador a indicar 18-22. 

No terceiro período, o equilíbrio foi a
nota dominante e, no início do derradeiro
período, manteve-se a vantagem de qua-
tro pontos para a AAUM (28-32). Nos úl-
timos oito minutos ambas as formações
mostraram muita vontade de vencer o jo-
go, mas os minhotos, muito pela superio-
ridade demonstrada nos ressaltos, acaba-
ram por ser mais fortes e saíram vence-
dores por 36-44. Desta forma a AAUM
entra com o pé direito na procura da re-
validação do título nacional.

Andebol entra a vencer
na luta pelo pentacampeonato

No andebol, a AAUMinho, a trabalhar
para o pentacampeonato venceu facil-
mente a AEISEP por 22-15. Um jogo
tranquilo para a AAUM, não foi sequer
necessário pedir muito aos atletas para
levar de vencida os adversários (2.ª clas-
sificada da zona do Porto). O único mo-
mento em que o ISEP esteve a vencer, foi
no primiero minuto, por 0-1, e tal aconte-
ceu por alguma displicência do ataque da
AAUM que falhou os dois primeiros
ataques.

A partir daí a AAUM tomou conta do jo-
go e calmamente construiu o resultado
que lhe deu a vitória. 

Com contra-ataques mortíferos ou com
jogadas de entendimento ofensivo, os do
Minho foram ampliando o resultado. Na
defesa, com recuperações de bolas, por
atrapalhação do ataque do adversário ou

com defesas de Humberto Gomes, a
AAUMinho esteve praticamente invio-
lável e ao intervalo já vencia por 12-5.

Na segunda parte, não houve grandes al-
terações ao ritmo do jogo. As únicas
coisas que alteraram foram os jogadores
da AAUM que foram sendo rodados pelo
treinador Gabriel Oliveira. No final o
marcador fixava-s no 22-15.

Para o segundo e último jogo da fase de
grupo, o treinador Minhoto espera que a
sua equipa se comporte como sempre, ou
seja, entrar fortes, sérios e rapidamente
resolver o jogo contra o AEIST, para que
todos os atletas joguem.

A competição segue para o terceiro dia,
que irá ser marcado por resultados impor-
tantes nas três modalidades em compe-
tição (futebol, andebol e basquetebol),
uma fase de fortes emoções com muitas
alegrias e algumas despedidas destes
CNU’s 2013.

No último jogo da fase de grupos no
Futebol 11, a equipa da AAUBI vai de-
frontar a AEISEP, cujo resultado decidirá
quem se vai juntar à Academia Militar
que já se encontra apurada para a fase se-
guinte. No grupo B, a AEFMH e a AAC,
entram em campo já qualificadas, contu-
do vão lutar pelo primeiro lugar do grupo,
ainda por definir. Qualificada está tam-
bém a equipa do IPLeiria, que venceu 3-0
frente ao IPP, tendo esta também possibi-
lidades de ainda se qualificar. A AAUM,
que se encontra com um lugar nos ‘quar-
tos’, vai medir forças frente à AEFCT, pa-
ra decidir a posição no grupo.

Destaque no terceiro dia, para o arran-
que do basquetebol feminino, com a cam-
peã nacional universitária em título, a
AAUAv, que vai medir forças em dois en-
contros contra à AEFEP e a AAUM. Já no
basquetebol masculino disputam-se os jo-
gos que vão definir quem passa aos quar-
tos-de-final.

CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS

Andebol e basquetebol
estreiam-se com vitórias

DR

Basquetebol procura revalidar o título
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Silvino Cardoso

� Prosseguiu no passado do -
mingo a segunda fase do cam -
peo nato nacional de juniores da
2.a Divisão Nacional, que dá
acesso à final “four” onde será
discutido o título. A única equi -
pa filiada na Associação de An -
debol de Viseu é o Ginásio de
Ta rouca que integra a Zona
Nor te. A derrota sofrida pelos
ta rouquenses no reduto do Es -
tarreja Andebol Clube, numa
par tida que rendeu 72 golos,
deixando a ideia de que se tratou
de um jogo intenso, com pro me -
teu um pouco a subida e a pre -
sen ça na final para lutar pelo
“ceptro” e assim juntá-lo ao de

Ju venis da 1.a Divisão. 
Ainda assim, os con correntes

de peso que se guem à sua frente,
somente têm mais um ponto,
pois todas as equi pas já perde -
ram o que deixa muitas dúvidas
de quem são os prin ci pais can -
didatos à promoção e à con -
quista do título de campeão. O
Ginásio Clube de Tarouca tem
tudo em aberto para se manter
na luta pelo objectivo da pro -
moção. 

O clube da região do vale en -
can tado vai poder somar os três
pontos na próxima jornada
porque vai receber o “lanterna
ver me lha” o Clube Desportivo
Fei ren se e ainda pode beneficiar
de de slizes que eventualmente

ve nham a ocorrer nos restantes
dois jogos da ronda, no mea -
damente no encontro Ginásio
de Santo Tirso- CALE. Já o FC
In festa, que comanda a fase,
recebe o Estarreja e também daí
os tarouquenses podem retirar
dividendos. 

O jogo mais emocionante
acon teceu em Infesta onde o
clube local levou a melhor sobre
o Ginásio Clube de Santo Tirso,
vencendo apanes por um golo
de diferença, o que deu para os
donos da casa assumirem a lide -
rança na segunda fase Norte.
Sem grande surpresa, o CALE
(Vila Nova de Gaia) foi a Santa
Maria da Feira bater, com algum
à vontade, o Clube Desportivo

Feirense, a única equipa que
ain d a não sabe o que é ganhar e
mesmo empatar. l

RESULTADOS
FC Infesta-GC Santo Tirso 25-24
CD Feirense-CALE 27-33
Estarreja AC-GC Tarouca 39-33

CLASSIFICAÇÃO
J V E D GM-GS P

FC Infesta 3 2 0 1 65-73 7
CALE 3 2 0 1 83-76 7
Santo Tirso 3 2 0 1 78-64 7
Estarreja AC 3 2 0 1 94-88 7
GC Tarouca 3 1 0 2 83-81 5
CD Feirense 3 0 0 3 70-91 3

PRÓXIMA JORNADA
GC Santo Tirso-CALE, FC Infesta-Estarreja AC
e GC Tarouca-CD Feirense

2.ª DIV. JUN. - 2.ª FASE 

Derrota em Estarreja 
compromete aspirações 
Pela segunda vez consecutiva, o Tarouca não conseguiu os três pontos.
Ainda faltam muitas jornadas para o fim da segunda fase da 2.ª Divisão
Nacional de juniores, em andebol, mas o apuramento para a fase de subida
ficou comprometida
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Ao segundo dia dos 
CNU’s que estão a decor-
rer na Covilhã, mais duas 
equipas da AAUMinho en-
traram em ação nos seus 
campeonatos. Uma estreia 
em grande das duas equi-
pas (basquetebol e ande-
bol masculinos) que ven-
ceram os seus jogos.

Os primeiros a entrar em 
campo foram os basquete-
bolistas, que tiveram pela 
frente os anfitriões da pro-
va, a AAUBI, numa reedi-
ção da final do ano pas-
sado que a AAUM levou 
de vencida mais uma vez, 
neste jogo por 36-44.

No andebol, a AAU-
Minho venceu facilmen-
te a AEISEP por 22-15. 

Um jogo tranquilo para 
a AAUM, não foi sequer 
necessário “puxar” pelos 
atletas para levar de ven-
cidos os adversários (2.ª 
classificada da zona do 
Porto). O único momen-
to em que o ISEP esteve 
a vencer, foi no 1.º minuto 
e por 0-1, que por alguma 
displicência do ataque da 
AAUM, falharam os dois 
primeiros ataques. 

A partir daí a AAUM to-
mou conta do jogo e cal-
mamente construiu o re-
sultado que lhe deu a vi-
tória. 

A competição segue hoje 
para o terceiro dia,  com 
futebol, andebol e bas-
quetebol).

Basquetebol e andebol
da AAUMinho vencem

Basquetebol da UM em ação

DM

CAMPEONATOS UNIVERSITÁRIOS
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> redacção

As Fases Finais Concentradas
dos Campeonatos Nacionais
Universitários começaram, na
cidade da Covilhã, com quatro
encontros de futebol 11 masculi-
no. A equipa da Associação Aca-
démica da Universidade do Mi-
nho (AAUMinho) não poderia
ter tido melhor estreia ao vencer
a Universidade de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro (UTAD) por
equilibrados 2-1. 

Com quatro jogos neste pri-
meiro dia, a equipa da AAUMi-
nho disputou o ultimo jogo do
dia contra a AAUTAD. Um jogo
muito disputado e competitivo
com momentos de emoção, co-
mo o marcador o indica. 

O primeiro golo surgiu no final
da primeira parte, através de um
excelente cabeceamento do cen-
tral Carlos Lomba que corres-
pondeu a um cruzamento efec-
tuado à entrada da área. 

O segundo tento surgiu pratica-
mente no começo da segunda
parte através de uma grande
abertura de Ricardo Silva, iso-
lando João Araújo que fintou o

guarda-redes antes de fazer o
golo.

A equipa da AAUTAD respon-
deu com um golo que surgiu
minutos depois, através de uma
falta não assinalada sobre um
defesa da AAUM e os atacantes
aproveitaram este instante para
reduzir o marcador e assim ga-
nhando um novo folgo. Mas a
equipa da AAUM conseguiu
conter as restantes investidas da
equipa adversária e levar de ven-
cida esta partida, entrando com o
‘pé direito’ no CNU 2013.

Nos outros três encontros, a
equipa da casa, a Associação
Académica da Universidade da
Beira Interior defrontou a Aca-
demia Militar, terminando com
um empate a uma bola.

A primeira vitória destas fases
finais pertenceu à equipa da As-
sociação de Estudantes da Fa-
culdade de Motricidade Humana
(AEFMH) que derrotou, por 1-0,
a Associação de Estudantes do
Instituto Superior de Contabili-
dade e Administração do Porto
(AEISCAP). 

No outro encontro do campeo-
nato, o resultado saldou-se por

um empate a zero, entre as equi-
pas do Instituto Politécnico do
Porto (IPP) e a Associação de
Estudantes do Instituto Superior
Técnico (AEIST). O empate pre-
miou a concentração defensiva
de ambas as equipas. 

Na próxima jornada, a equipa
da AAUMinho não joga, decor-
rendo apenas as partidas entre a
AISEP e Academia Militar, a
AAC e AEISCAP, IPLeiria e
AEIST, AEFCT e AAUTAD.

Basquetebol e andebol
iniciam competição

No segundo dia destes CNU’s,
mais duas modalidades vão en-
trar em competição (basquetebol
e andebol), enquanto o futebol
segue para a segunda jornada.

No Andebol espera-se mais um
campeonato em grande para os
atuais campeões (AAUMinho),
apontando para mais um ‘final
dourado’, sendo que se a equipa
do Minho vencer trás consigo
não só mais um título de cam-
peões como também o Penta
campeonato. A AAUMinho faz a
sua estreia nestes CNU’s contra
a AEISEP.

CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS 2013

Futebol masculino da AAUMinho começa a vencer

DR

Futebol da AAUMinho entrou com o ‘pé direito’ nos CNU’s 2013
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Futebol da AAUMinho
começa CNU’s a vencer
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O Atlético Clube da Sismaria
chegou à segunda jornada da
fase final da II Divisão de ande-
bol em situação delicada.
Depois da derrota caseira na
ronda inaugural frente ao Giná-
sio de Santo Tirso (20-25), não
restava outra hipótese à equipa
de Leiria que não fosse pontuar
na condição de visitante.

E foi o que sucedeu. Em

Aveiro, frente ao São Bernardo,
um dos clubes históricos da
modalidade que procura o
regresso ao convívio dos gran-
des, o sete de Rui Rito alcançou
um empate (25-25) que poderá
ser decisivo nas contas finais
da competição. Tal como no
primeiro jogo da fase final, a
primeira parte foi equilibrada
e o empate no marcador ajus-

tava-se ao que se tinha passa-
do no encontro.

Só que desta vez, na segunda
parte, não se assistiu ao total
bloqueio do ataque da forma-
ção leiriense. E, assim, o jogo
foi-se mantendo equilibrado,
apesar de quase sempre estar a
turma de Aveiro no comando
do marcador. 

Nos minutos finais, o AC
Sismaria marcou individual-
mente o melhor atleta do São
Bernardo - Daan Garcia - algo
que veio a colocar fortes pro-
blemas ao ataque aveirense.
Nos últimos dez segundos, a
equipa de Leiria ainda poderia
ter chegado à vantagem, mas o
remate ficou no bloco da turma
da casa. l

RESULTADOS - QUARTOS-DE-FINAL

Alavarium-MaiaStars 30- 19
Madeira SAD-Colégio Gaia 43- 27
Col. João Barros-CS Madeira 33- 29
Juve Lis-Alcanena 12- 21

RESULTADOS - 3.A MÃO - QDF
Juve Lis-Alcanena 27- 25

PRÓXIMA JORNADA - 20 de Abril

Juve Lis-Alavarium;Col. João Barros-Madeira SAD.

ANDEBOL FEM. - I DIVISÃO

RESULTADOS - 2.A JORNADA

Passos Manuel-Santo Tirso. 31- 29
Benavente-Maia ISMAI 27- 25
São Bernardo-AC Sismaria 25- 25

CLASSIFICAÇÃO
J V E D P

Passos Manuel..... 2 2 0 0 6
Santo Tirso.... 2 1 0 1 4
Maia ISMAI 2 1 0 1 4
Benavente... 2 1 0 1 4
São Bernardo 2 0 1 1 3
AC Sismaria.. 2 0 1 1 3

PRÓXIMA JORNADA: 20 de Abril

Maia ISMAI-Passos Manuel;Santo Tirso-São
Bernardo; AC Sismaria-Benavente.

ANDEBOL - II DIV. SUL

AC Sismaria empata
frente ao São Bernardo

ANDEBOL - II DIVISÃO NACIONAL

SISMARIA soma uma derrota e um empate na fase final de subida

D.
R.
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Futebol da AAUMinho
entrou a vencer

NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS: FASES FINAIS

As fases finais dos cam-
peonatos nacionais univer-
sitários iniciaram-se ontem 
na cidade da Covilhã, com 
quatro encontros de fute-
bol 11 masculino.

A equipa da Associação 
Académica da Universi-
dade do Minho (AAUMi-
nho) não poderia ter tido 
melhor estreia ao vencer 
a Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Dou-
ro (UTAD) por 2-1, com 
golos de Carlos Lomba e 
João Araújo.

Nos outros três encon-
tros, a equipa da casa, a 

Associação Académica da 
Universidade da Beira In-
terior (AAUBI) defrontou 
a Academia Militar, com 
quem empatou (1-1).

A primeira vitória des-
tas fases finais perten-
ceu à equipa da Associa-
ção de Estudantes da Fa-
culdade de Motricidade 
Humana (AEFMH) que 
derrotou por 1-0 a As-
sociação de Estudantes 
do Instituto Superior de 
Contabilidade e Adminis-
tração do Porto (AEIS-
CAP). 

No outro encontro do 

campeonato, o resultado 
saldou-se por um empa-
te a zero entre as equi-
pas do Instituto Politéc-
nico do Porto (IPP) e a 
Associação de Estudan-
tes do Instituto Superior 
Técnico (AEIST). 

Basquetebol
e andebol
iniciam competição

No segundo dia destes 
CNU’s, mais duas modali-
dades vão entrar em com-
petição (basquetebol e an-
debol), enquanto o fute-

bol segue para a segun-
da jornada.

No andebol espera-se 
mais um campeonato em 
grande para os atuais 
campeões (AAUMinho), 
que se estreiam frente à 
AEISEP.

No basquetebol, a equipa 
masculina da AAUMinho 
é a atual campeã em títu-
lo e está na Covilhã para 
lutar pelo “bi”. O primeiro 
é hoje, frente à equipa da 
casa, a AAUBI, uma répli-
ca da final de 2011/12 da 
qual os minhotos saíram 
vitoriosos. 
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Meio: Ver Portugal Online

URL: http://www.verportugal.net/Faro/Olhao/Noticias/Camara-de-Olhao-assina-protocolo-para-desenvolver-andebol-no-concelho=006246

/

 
17 de Abril de 2013
 
 Os presidentes do Município de Olhão, Francisco Leal, da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses
Pereira, e o presidente da Associação de Andebol do Algarve, João Estrela, assinaram ontem um
protocolo de colaboração para o desenvolvimento do andebol no Concelho.
 
 Com este protocolo, as três entidades comprometem-se a cooperar para a realização de um conjunto
de acções que possibilitem a promoção e prática do andebol à população jovem do concelho de Olhão.
 
 De acordo com Francisco Leal, o Município tem o objectivo de "ter cada vez mais praticantes no
andebol e nas outras modalidades", pelo que a assinatura deste protocolo só poderá ajudar nesta
intenção. "Temos a maior disponibilidade para esta modalidade, basta dizer que temos 10 pavilhões
cobertos no concelho, ou seja, temos apostado e condições para a sua prática", referiu o autarca,
salientando que a prática do andebol, neste momento, está a ser feita através das AEC (Actividades
Extra Curriculares).
 
 O presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Ulisses Pereira, falou das boas condições do
Algarve para a prática da modalidade, nomeadamente Olhão, onde há décadas é feita a aposta na sua
execução, nomeadamente através do clube Os Olhanenses. "A modalidade já é muito praticada
nalguns locais, mas também temos de ir a outros concelhos menos sensibilizados para esta questão",
referiu aquele responsável associativo. "Assinámos este protocolo porque sentimos que em Olhão a
tradição da modalidade está enraizada, mas queremos mais praticantes, e julgo que será possível
consegui-lo desta forma", acrescentou Ulisses Pereira.
 
 O presidente da Associação de Andebol do Algarve, João Estrela, referiu o que, ainda antes da
assinatura do protocolo, já foi feito em Olhão, como por exemplo "uma acção de formação para
professores de Olhão e Faro, já começaram os treinos no pavilhão de Moncarapacho e a Divisão de
Desporto da Câmara de Olhão está a programar um encontro com as crianças praticantes no clube Os
Olhanenses. O responsável deste clube, Carlos do Rosário, também presente na assinatura do
protocolo, destacou a importância do documento, dizendo esperar que "traga bons resultados para a
prática da modalidade em Olhão, nomeadamente através da captação de novos atletas para o clube".
 
 "Espero que o protocolo seja frutuoso. O desporto é fundamental para ocupar os nossos jovens e nós,
enquanto Município, vamos fazendo os possíveis para que assim continue, apesar das limitações que
temos", constatou ainda o autarca de Olhão.
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A14

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 13,32 x 13,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47196853 12-04-2013

Página 14



A15

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,78 x 10,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47202687 11-04-2013
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A16

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 19,56 x 13,32 cm²

  Corte: 1 de 7ID: 47198132 11-04-2013 | Formação

Página 16



  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 19,44 x 17,55 cm²

  Corte: 2 de 7ID: 47198132 11-04-2013 | Formação
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  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 19,71 x 13,23 cm²

  Corte: 3 de 7ID: 47198132 11-04-2013 | Formação
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  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 18,89 x 13,44 cm²

  Corte: 4 de 7ID: 47198132 11-04-2013 | Formação
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  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 19,12 x 13,44 cm²

  Corte: 5 de 7ID: 47198132 11-04-2013 | Formação
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  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 18,74 x 27,35 cm²

  Corte: 6 de 7ID: 47198132 11-04-2013 | Formação
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  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 19,44 x 14,35 cm²

  Corte: 7 de 7ID: 47198132 11-04-2013 | Formação
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A23

  Tiragem: 13000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 19,23 x 13,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47134202 28-03-2013

A Federação de Andebol 
de Portugal, da qual 
faz parte da Associa-

ção de Andebol de Castelo 
Branco, quer revitalizar a mo-
dalidade no distrito de Castelo 
Branco e está a assinar pro-
tocolos de cooperação com 
várias escolas da região. 

Os últimos acordos foram 
estabelecidos com os agru-
pamentos Pero da Covilhã, 
do Teixoso e do Tortosendo, 
todos na Covilhã; e ainda 
com o agrupamento Ribeiro 
Sanches, de Penamacor. Nas 
cerimónias participaram o 
vice-presidente da federação e 
o presidente da Associação de 
Andebol de Castelo Branco.

“O projeto tem em vista 
outros concelhos e já estão 
prestes a ser assinados alguns 
protocolos com agrupamen-
tos de Castelo Branco e do 
Fundão”, garantiu João Silva, 

Andebol rubrica protocolos com as escolas

Um projeto de revitalização

o diretor técnico da Associa-
ção de Andebol de Castelo 
Branco. 

A federação pretende o 
rejuvenescimento da moda-
lidade, que já foi praticada 
nos dois concelhos com os 
quais foram estabelecidos os 
últimos protocolos. João Sil-
va explica que a opção pelas 
escolas “pretende ir direta-

mente ao que nós queremos 
que é ter as crianças”, nome-
adamente as que participam 
nas chamadas atividades 
extra curriculares. O objetivo 
é criar as bases para que o 
andebol possa ser praticado 
com melhores conhecimen-
tos no 2.º e 3.º ciclo, através 
do Desporto Escolar.

A federação assumiu ainda 

um protocolo com o Centro 
de Formação de Professores 
da Associação de Escolas da 
Beira Interior. Em vista está 
ainda um acordo com o Centro 
de Formação da Associação 
de Escolas Alto Tejo.

João Silva espera que em 
2014 “o projeto esteja a fun-
cionar a 100 por cento”.
José Furtado

Entidades desportivas rubricam protocolos com as escolas
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