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UNIVERSIDADE

> Universidade do Minho capital do desporto universitário.

ATÉ 22 DE ABRILMASCULINOS E FEMININOS

> com.cnus 

A Universidade do Minho vai
voltar ser mais uma vez a capital
do desporto universitário. 

Durante a semana, até dia 22
de Abril, as melhores equipas do
desporto nacional universitário
vão disputar os tão ambiciona-
dos títulos nacionais em sete
modalidades. 

Vamos passar a conhecer quem
são, na teoria, os grandes fa-
voritos ao lugar mais alto do pó-
dio.

Andebol F/M
No andebol, os favoritos, ano

após ano, são crónicos. A AAU-
Minho, actual campeã europeia
no masculino prepara-se para
fazer o Tetra e só uma heca-
tombe poderá impedir esse ob-
jectivo. 

No feminino, IPLeiria e UPor-
to prometem uma luta até ao úl-
timo segundo, até ao último go-
lo, tal e qual como em 2011.

Basquetebol F/M
Na luta pelas alturas,

AAUAveiro e Académica são as

grandes favoritas, quer no mas-
culino, quer no feminino, se
bem que nesta última vertente o
IPPorto é a equipa a abater. 

No masculino, AAUMinho e
AAUBI surgem como perigosas
“outsiders” com uma palavra a
dizer.

Futebol M 
A AAUMinho em tempos ditou

cartas no futebol e todos os anos
apresenta-se com a esperança de

voltar ao lugar que sente ser
“seu”. 

IPViseu, o IPPorto, Académica
e ISMAI são os grandes fa-
voritos ao título.

Futsal F/M
O futsal é a modalidade, sobre-
tudo no feminino, onde há maior
equilíbrio. 

Nas senhoras, equipas como a
Académica, AAUBI, IPLeiria,
AAUMinho e AEFADEUP tem
tudo o que é necessário para
vencer: qualidade, técnica, rigor
e ambição. 

No masculino, prevê-se mais
uma luta entre AAUMinho e
Académica, com a AAUTAD e a
AAUBI à espreita.

Hóquei Patins M
A modalidade que conta com

mais atletas de 1ª e 2ª divisão
promete mais uma vez muito es-
pectáculo e jogos de grande
qualidade. Académica e IPPorto
são os favoritos, com a UPorto e
a AAUMinho a poderem provo-
car surpresa.

Rugby 7’s (F/M)
Aqui não existem favoritos,

existe apenas a Académica, que
reina a seu belo prazer há já al-
guns anos… em ambas as vari-
antes.

Voleibol
No voleibol, longe vão os tem-

pos das super equipas da FADE-
UP e ISMAI no masculino.
Neste momento a Académica é a
campeã e assume-se como fa-
vorita. 

No feminino, e após a surpresa
de 2011, a AAUMinho vai tentar
conquistar o título que perdeu
para a AEFMUP.

NUNO GONÇALVES

Futebol vai envolver competições renhidas

Um ‘a’ a ‘v’ de modalidades
— do andebol ao voleibol
Basquetebol, futebol e futsal, hóquei em patins e râguebi são modalidades em competição,
até dia 22 de Abril entre as melhores equipas universitárias. A Associação Académica da
Universidade do Minho organiza e assume-se nalguns casos como favorita.

NUNO GONÇALVES

Voleibol feminino: à procura da reconquista do título

DR

Pavilhão desportivo da Universidade do Minho
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Por 28-18, resultadoparecido ao
da véspera (29-18) com o Leça, o
Madeira SAD ganhou, ontem à
tarde, no Pavilhão do Funchal, ao
Maiastars B, em jogo da fase final
da 1.ª Divisão feminina de Ande-
bol. A "sociedade" somou o 12.º
triunfo em 13 jogos (apenas per-
deu esta época diante do Gil Ea-
nes) e continua empenhada em
chegar ao títuloNacional.Ontem,
a equipa comandada por Duarte
Freitas chegou ao intervalo a ven-
cer por 15-10 (13-8 na 2.ª parte),
com golos das seguintes jogado-
ras: Catarina Ascensão (7), Ana
Correia (6), Cláudia Aguiar (6), Be-
biana Sabino (4), Daniela Silva (3)
e Ana Andrade (1).

Sports da Madeira
melhor do que o Leça
Antes, no 1.º jogo da tarde, o

Sports da Madeira não teve difi-
culdades para derrotar o Leça, por

31-23. As insulares, que ao inter-
valo já venciam por 12-9, amplia-
ram a vantagem na 2.ª parte (19-
14), naquela que foi a 9.ª vitória
em 13 jogos, pois contabilizam
quatro derrotas. Na equipa co-
mandada por Vítor Rodrigues,
destaquepara SaraGonçalves, au-
tora de 14 golos. Os restantes ten-
tos das “azuis” foramanotados por
Mónica Soares (5), Cláudia Fari-

nha (4), Petra Abreu (4),Mara San-
tos (2),MónicaGomes (1) eOdete
Freitas (1). Na próxima jornada há
dérbi com oMadeira SAD, no fe-
riado (dia 25 deste mês).

FC Porto "esgama"
Sporting em Lisboa
Depois de ter perdido (25-38)

na Luz, frente ao Benfica,Madeira
SAD e "encarnados" viram o FC

Porto dar um “passo de gigante”
rumoao título.Ontemà tarde, em
Lisboa, os "dragões" derrotaramo
Sporting, por claros 33-21, e estão
cada vezmais perto de revalidar o
ceptro na 1.ª Divisão sénior mas-
culina deAndebol. “Dragões” que
somam 45 pontos, contra 39 do
Benfica, 38 do Madeira SAD e 37
do Sporting.

Juniores do Marítimo
perdem no “Dragão
Para a 1.ª Divisão de Juniores

masculinos, oMarítimo foi perder
(31-38) ao reduto do FC Porto.
“Verde-rubros” que estão a meio
da tabela (6.ºs), com nove vitó-
rias, três empates e sete derrotas,
enquanto que os “dragões” são
3.ºs, com 13 triunfos, uma igual-
dade e cinco desaires. Faltam três
rondas para terminar a prova. 1

Vasco Sousa

vascosousa@jornaldamadeira.pt

7 ANDEBOL - FASE FINAL DA 1.ª DIVISÃO FEMININA VITORIOSA PARA EQUIPAS DA ILHAA

Madeira SAD mostra ao Maia quem é “star”

Du
ar

te
Go

m
es

“Sociedade” derrotou Maiastars B por 28-18.
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Entre 5 e 8 de Julho

Encontro Nacional de Minis realiza-se em Setúbal
A edição deste ano do Encontro
Nacional de Minis Masculinos irá
disputar-se em Setúbal nos dias 5,
6, 7 e 8 de Julho, por delegação de
responsabilidades da Federação de
Andebol de Portugal à Secção de
Andebol do Vitória Futebol Clube
e associação distrital que terão a
colaboração dos serviços de Des-
porto da autarquia sadina.

Os jogos do encontro vão decor-
rer em cinco pavilhões da cidade e

está previsto que o evento reúna
cerca de meio milhar de jovens
atletas em representação de trinta
e duas equipas, movimentando no
total mais de seiscentas pessoas. O
alojamento e as refeições para tão
vasta comitiva será assegurado em
várias escolas do concelho.

A Secção de Andebo do Vitória
considera esta organização um
«desafio» e um «esforço siginifica-
tivo no sentido de promover a mo-

dalidade junto dos mais novos»,
considerando ainda que a vinda
para o concelho de centenas de
atletas, dirigentes e familiares aju-
da «à divulgação das potencialia-
des da região». Por tal, deixa-se já
uma mensagem de apelo às em-
presas e instituições no sentido da
sua colaboração na montagem da
iniciativa.
MMMMMASCASCASCASCASCOOOOOTE:TE:TE:TE:TE: A organização do en-
contro de «minis» lançou já um

concurso público para a criação de
uma mascote alusiva que seguirá
as seguintes condições:

1) A ideia deve ser apresentada
em papel de formato A4 e seguir
os termas do andebol, camisola do
Vitória e um símbolo de Setúbal;

2) O autor não poderá ter mais de
15 anos de idade e os desenhos po-
dem ser entregues na Secção de An-
debol do Vitória, Pavilhão Antoine
Velge, ou por correio para o seguin-

te endereço: Concurso Mascote En-
contro Nacional de Minis, Secção de
Andebol do VFC, Estádio do Bonfim,
apartado 132, 2901-882 Setúbal.

Não há limitações ao número de
ideias a apresentar pelos autores
que deverão indicar no verso o
nome, a morada e um número de
telefone para posterior contacto.

O prazo de entrega está defini-
do para o dia 15 de Maio, até às
20.00 horas.
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Andebol: Nacional da II Divisão/Fase de Manutenção, Zona Sul

Vitória vence Paço D’Arcos e estabiliza classificação

MARCADOR – Gonçalo Neves atingiu os sete pontos no jogo de anteontem

Os sadinos cOs sadinos cOs sadinos cOs sadinos cOs sadinos conseguironseguironseguironseguironseguiram anam anam anam anam anttttteeeee-----
ononononontttttem rem rem rem rem recuperecuperecuperecuperecuperar em tar em tar em tar em tar em terererererrrrrrenoenoenoenoeno
alheio do inpeseralheio do inpeseralheio do inpeseralheio do inpeseralheio do inpeserado desairado desairado desairado desairado desaire noe noe noe noe no
«A«A«A«A«Annnnntttttoine oine oine oine oine VVVVVelge» perelge» perelge» perelge» perelge» peranananananttttte a ADCe a ADCe a ADCe a ADCe a ADC
BBBBB enaenaenaenaenavvvvvenenenenenttttteeeee.  Ba.  Ba.  Ba.  Ba.  Battttte re re re re ram o Pam o Pam o Pam o Pam o Pa ça ça ça ça çooooo
DDDDD’’’’’AAAAAcccccos por setos por setos por setos por setos por sete pone pone pone pone pontttttos de difos de difos de difos de difos de difeeeee-----
rrrrrença (23-30) e ocupam agorença (23-30) e ocupam agorença (23-30) e ocupam agorença (23-30) e ocupam agorença (23-30) e ocupam agora oa oa oa oa o
ttttterererererccccceireireireireiro lugar na classificaçãoo lugar na classificaçãoo lugar na classificaçãoo lugar na classificaçãoo lugar na classificação,,,,,
ainda que esperainda que esperainda que esperainda que esperainda que esperam pelo seuam pelo seuam pelo seuam pelo seuam pelo seu
momenmomenmomenmomenmomenttttto de fo de fo de fo de fo de folga.olga.olga.olga.olga.

O Vitória jogou anteontem no re-
cinto do Paço D’Arcos e venceu
por 23-30, desfecho este que, de
alguma forma, vem corrigir a der-
rota caseira sofrida na ronda an-
terior, em Setúbal, frente ao «sete»
da ADC Benavente e que pôs em
risco a tranquilidade dos sadinos
nesta fase de manutenção.

Em Paço D’Arcos, os vitorianos
entraram bem no jogo e ao in-
tervalo já tinham uma vantagem
de cinco pontos, mantendo-se
em superioridade competitiva
após o intervalo e conquistando
nova vantagem parcial, desta
feita de apenas dois pontos. Di-
ogo Godinho, João Fuzeta e o
«pivot» Gonçalo Neves forma os
elementos mais concretizadores
na equipa liderada por Ricardo
Palma.

Todos os livres de 7m foram con-
cretizados.
Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: 2 exclusões.
RRRRResultado ao inesultado ao inesultado ao inesultado ao inesultado ao intttttererererervvvvvalo:alo:alo:alo:alo: 11-16.
RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS (3.ª JorADOS (3.ª JorADOS (3.ª JorADOS (3.ª JorADOS (3.ª Jornada):nada):nada):nada):nada): Paço
D’Arcos, 23-Vitória, 30; Vela de Ta-
vira, 9-Alto do Moinho, 10; ADC
Benavente, 33-Ginásio do Sul, 27.
Próxima ronda (Sábado): Vitória-
Vela de Tavira (20.00 horas, Pavi-
lhão Antoine Velge); Passos Manu-
el-ADC Benavente; Ginásio do Sul-
Paço D’Arcos.
1.º GINÁSIO DO SUL, 23 pontos (2
jogos); 2.º Vela de Tavira, 23 (2 jo-
gos); 3.º Vitória, 22 (3 jogos); 4.º
ADC Banevente, 22 (3 jogos); 5.º
Passos Manuel, 21 (2 jogos); 6.º
Alto do Moinho, 19 (3 jogos); 7.º
Paço D’Arcos, 18 (3 jogos).
FFFFFASE FINAL:ASE FINAL:ASE FINAL:ASE FINAL:ASE FINAL: Na fase de apuramen-
to do campeão e de subida à I Divi-
são realizou-se a segunda jornada,
com os seguintes resultados: Marí-
timo do Funchal, 29-AA Avanca, 22;
CD Marienses, 26-Académica de
São Mamede, 26; CDE Camões, 32-
Académico do Porto, 23.
1.º CDE CAMÕES, 6 pontos; 2.º
Marítimo, 6; 3.º AA Avanca, 4; 4.º
CD Marienses, 3; 5.º Académica de
São Mamede, 3; 6.º Académico do
Porto, 2.

No Pavilhão Jesus Correia, em
Paço D’Arcos, sob a arbitragem de
Duarte Santos e Ricardo Fonseca,
com Carlos Barros como oficial de
mesa, as equipas alinharam e mar-
caram:
PPPPPAAAAAÇÇÇÇÇO DO DO DO DO D’’’’’ARARARARARCCCCCOS (23): OS (23): OS (23): OS (23): OS (23): Carlos Silva
e João Lino; Domingos Horta, Tia-
go Pinho (4), João Pinho (9), Gon-

çalo Sousa, Ricardo Ginja, Bruno
Miranda, Nuno Francisco (1), Dio-
go Santos, Ivo Ramos (5) e Carlos
Duarte (4).
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador::::: Vítor Porfírio Marques.
Todos os livres de 7m  foram con-
cretizados.
Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: 1 exclusão.
VITVITVITVITVITÓRIA (30):ÓRIA (30):ÓRIA (30):ÓRIA (30):ÓRIA (30): Ricardo Martins;

Helder Lourenço (1), João Fuzeta
(5), André Moreira, Mário Fuzeta
(3), Pedro Carvalho, Francisco Fu-
zeta (1), Gonçalo Almeida, David
Tavares, Diogo Godinho (6), Gon-
çalo Trancoso (4), Gonçalo Neves
(7), Rui Mamede (3) e Pedro Ma-
mede.
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador: : : : : Ricardo Palma.
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