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CNU
| Redacção| 

Segundo dia da segunda semana
de fases finais dos CNU’s e a
AAUMinho a garantir a presen-
ça de duas equipas nos quartos-
de-final. Num dia marcado pela
excelente prestação do Futsal
Feminino, que somou duas vitó-
rias, assegurou o primeiro lugar
do grupo e consequente passa-
gem aos quartos-de-final, o ou-
tro destaque vai para o Voleibol
Feminino que com a vitória so-
bre a UTAD também carimbou a
presença na fase seguinte da
competição. 

No Futsal Feminino, as minho-

tas tiveram de disputar duas par-
tidas, sendo que na primeira ba-
teram sem grande dificuldade a
AEFEUP, por 4-0. O outro em-
bate, frente à AEFCL, foi mais
complicado, mas, no final, as
campeãs impuseram-se com
uma vitória por 2-1.

O Voleibol Feminino, que nes-
ta fase de grupos apenas dispu-
tou duas partidas, venceu facil-
mente a UTAD por dois sets a
zero. Com uma clara diferença
ao nível qualitativo, as trans-
montanas foram presas fáceis
para as minhotas, campeãs em
título.

Ainda no feminino, o Basque-
tebol, que este ano regressou às

fase finais, sofreu uma pesada
derrota às mãos da forte equipa
FADEUP (18-48).

Já o Andebol Masculino, que
se apresenta sem os nomes so-
nantes de um passado recente,
apresentou uma nova geração de
atletas cheios de vontade de vin-
gar. Apesar do nervosismo ini-
cial, que chegou a ditar uma di-
ferença de cinco golos favorável
ao ISMAI, os minhotos soube-
ram dar a volta por cima. A vitó-
ria final de 17-12 sobre os maia-
tos acaba por ser um bom tónico
para este jovem grupo da AAU-
Minho que tem a seus ombros a
mais pesada herança do desporto
nacional universitário.

Futsal e Voleibol da AAUM 
nos quartos-de-final
CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS estão na segunda semana,
das fases finais. AAUMinho esteve em destaque com as equipas femininas. 

NUNO GONÇALVES 

Equipa de Futsal Feminino teve uma excelente prestação e assegurou presença nos quartos-de-final dos CNU’s
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CNUSA prestação das equipas
da Associação Académica de
Coimbra, ontem, nos Campeo-
natos Nacionais Universitários
(CNUs) foi bem positiva, des-
tacando-se a estreia do voleibol
e andebol masculinos e do bas-
quetebol feminino que se jun-
taram ao futebol masculino,
voleibol e futsal femininos que
começaram na véspera, feriado
de 1 de Maio.

A equipa de futebol, depois
do desaire na estreia, ontem
esteve em plano de evidência
e superou a Católica do Porto
(1-0), no Campo Eduardo Fi-
lipe, e, de tarde, bateu o Insti-
tuto Politécnico de Viseu (3-0),
no Campo da Arregaça.

Quanto ao futsal feminino,
sortes diferentes levaram ao 2.º
lugar do Grupo A, fruto do de-
saire com o líder ISMAI (2-3) e
do triunfo sobre Universidade
Lusófona Humanidades e Tec-
nologias (2-1).

Com a “mão direita” entrou
em acção o andebol masculino
academista que superou a Fa-
culdade de Ciências e Tecno-
logia da U. Nova de Lisboa, por
23-21.

Também no voleibol, o dia foi

auspicioso. A equipa masculina
da Académica estreou-se com
uma vitória (2-0) sobre a UBI,
já a formação feminina con-
quistou o primeiro triunfo na
prova ao defrontar e superar a
U. Lisboa (2-0). |

Resultados

FUTEBOL MASCULINO
AAC-UCP/CRP                                           1-0
IPV-AAC                                                           0-3

FUTSAL FEMININO
AAC-AEISMAI                                             2-3
AAULHT-AAC                                             1-2

VOLEIBOL FEMININO
U. Lisboa-AAC                                             0-2

VOLEIBOL MASCULINO
AAUBI-AAC                                                  0-2

ANDEBOL MASCULINO
AEFCT-AAC                                           21-23
BASQUETEBOL FEMININO
AAUL-AAC                                              33-45

Hoje

ANDEBOL MASCULINO
11h00                                         AAC-AAUM
Pav. 1 Universitário
17h00                                  AEISMAI-AAC
Pav. 1 Universitário
BASQUETEBOL FEMININO
14h00                                        AAUM-AAC
Pav. Multidesportos
20h00                            AAC-AEFADEUP
Pav. Multidesportos                                        

VOLEIBOL MASCULINO
11h30                                      AEFMH-AAC
Pav. 3 Universitário
19h30                                       AAC-P. Porto
Pav. 3 Universitário                                          

Académica com dia
positivo nos CNUs

Andebol academista triunfou no encontro de estreia 

FERREIRA SANTOS
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Campeonatos nacionais universitários

Futsal e voleibol nos quartos de final

N
um dia marcado pe-
la boa prestação do 
futsal feminino, que 
somou duas vitó-

rias, assegurou o primei-
ro lugar do grupo e con-
sequente passagem aos 
quartos de final, o outro 
destaque vai para o vo-
leibol feminino que, com 
a vitória sobre a UTAD, 
também carimbou a sua 
presença na fase seguin-
te da competição. O an-
debol masculino venceu 
o ISMAI num clássico do 
desporto universitário.

No futsal feminino, as 
minhotas tiveram de dis-
putar duas partidas, sendo 
que na primeira bateram 
sem grande dificuldade a 
AEFEUP por 4-0. No em-
bate da tarde, frente à AE-
FCL, as coisas foram mais 
complicadas, mas no final, 
as campeãs impuseram-se 
com uma vitória por 2-1.

O voleibol feminino, 

que nesta fase de grupos 
apenas disputou duas par-
tidas, venceu facilmente a 
UTAD por dois sets a ze-
ro. Com uma clara dife-
rença ao nível qualitativo, 
as transmontanas foram 
presas fáceis para as mi-
nhotas, campeãs em título.

Ainda no feminino, o 
basquetebol, que este ano 

regressou às fase finais, 
sofreu uma pesada derro-
ta às mãos da forte equipa 
da FADEUP (18-48).

A concluir, o andebol 
masculino, que se apre-
senta sem os nomes so-
nantes de um passado re-
cente, apresentou uma 
nova geração de atletas. 
Apesar do nervosismo ini-

cial, que chegou a ditar 
uma diferença de cinco 
golos favorável ao ISMAI, 
os minhotos souberam 
dar a volta por cima. A vi-
tória final (17-12) sobre os 
maiatos é um bom tónico 
para este jovem grupo que 
tem nos ombros uma pe-
sada herança do despor-
to nacional universitário.

Futsal feminino da AAUM em acção

D
R
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ANDEM.  IV 
SENDO NO NANCY 
O lateral-esquerdo Elledy 
Semedo vai deixar o Benfica, 
tendo assinado um contrato, 
válido por duas épocas, com o 
Nancy, da II divisão francesa. 
Descrito pelo síte dos 
gauleses como um "defensor 
sólido" e "capaz de dar 
também ajuda nas ações 
ofensivas", o meia-distância, 
de 29 anos, vai ter a compa-
nhia do pivô Josá Costa, do 
ABC, que já havia assinado 
pelo Nancy. 

Página 4



A5

  Tiragem: 29387

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 11,29 x 23,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69344600 03-05-2017

Jorge Silva é o único lateral-direito da Seleção Nacional 

r"77  Equipa já está na Suíça para disputar 
a 3.a  jornada da qualificação para o Europeu'18 

Seleção volta 
a jogar a valer 
O primeiro de dois jogos 
com os helvéticos é 
amanhã, às19hoo locais, 
tendo, dos i9 convocados, 
João Moniz, Miguel 
Baptista e Ricardo Pesquei-
ra ficado em terra 

ses regressam ao país, onde 
voltam a enfrentar a seleção 
suíça, na quarta jornada da 
qualificação, dia 7 de maio, às 
15h00, no Pavilhão Municipal 
de Loulé. 

A seleção 
encontra-se 
em 3.° lugar 
do Grupo 5 
da qualifica-
ção, com um 
ponto. Em 
novembro 
de 2016, 
empatou 
com a 
Eslovénla e 
perdeu na 
Alemanha 

••• A comitiva portuguesa já 
se encontra na Suíça para de-
frontar a seleção helvética, na 
terceira jornada do grupo 5 da 
qualificação para o Euro'2018, 
que vai realizar-se na Croácia. 
Da convocatória inicial de 19 
jogadores, ficaram de foraJoão 
Moniz, guarda-redes do Bele-
nenses, Ricardo Pesqueira, 
pivô do ABC, e Miguel Baptis-
ta, lateral-direito do Avanca, 
que não viajaram com os res-
tantes colegas. 

O encontro tem início às 
19h00 locais, em Biel/Bienne. 
No dia seguinte, os portugue- 

CONVOCATÓRIA 

NOtor traz 
Alfredo Quintana GR FC Porto 
Hugo Figueira GR Benfica 
Fábio Vidrago PE Benfica 
Dia:» BranquinhoPE ABC 
Pedro Portela PD Sporting 
António Areia PD FC Porto 
Tiago Rocha P Wisla Plod(POL) 
Daymaro Salina P FC Porto 
Rul Silva C FC Porto 
Wilson Davyes C CesscrrRennes(FRA) 
Miguel Martins C FC Porto 
Gilberto Duarte LE MiaPock (POL)  
Nuno Grilo LE Cretell (F RA) 
A. Cavalcanti LE Benfica 
Fábio Magalhães LE Madeira SAD 
Jorge SRva ID Granollers(ESP) 
Nota GR -Geadarcdes:PE -Ftotaesouada.P - P".%O, 
PD - Pootadrnta LE - lateral-esgiedlt C • Central LD 
-Laterakfreito 
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AND BO 

APENAS A VITORIA 

NTERESSA 
Seleção chegou ontem a 
Biel (Suíça), onde terá 
amanhã jogo crucial na 
corrida para o Europeu'll3 

ALEXANDRE REIS 

R A Seleção Nacional chegou 
ontem a Biel, na Suíça, onde ama-
nhã (18 horas) tem mais um jogo 
crucial na corrida para o Europeu 
da Croácia, em 2018, na 3' ronda 
do Grupo 5 de qualificação, onde 
se apuram os dois primeiros cias - 
sificados. E tendo em conta que na 
mesma série se defrontam hoje 
Eslovénia e Alemanha, em 
Ljubljana, só mesmo a vitória in-
teressa a Portugal, que, assim, po-
derá aproximar-se dos rivais dire-
tos pelo apuramento. 

O selecionador Paulo Pereira 
está confiante num bom resulta-
do: "Realizámos um estágio [em 
Vilamoura] que correu bem, con-
forme o-previsto, sendo que Gil-
berto Duarte e Tiago Rocha [am-
bos do Plock-da Polónia] chega-
ram mais tarde devido aos seus 
compromissos com os seus clubes. 
Está tudo afinado e, agora, temos 
de lutarpelo resultado, numa par-
tida em que o triunfo é fundamen-
tal para o apuramento. " 

Trio não viajou 
Ainda antes da partida para a Suí-
ça, o técnico nacional descartou 
três dos 19 arídebolistas concen-
trados no Algarve, designada-
mente o pivô Ricardo Pesqueira 
(ABC), o guarda-redes João Moniz 
(BelenenseS) -e o lateral -direito 
Miguel Baptista (Avanca), ficando  

GRUPOS 
3.. jornada 

ESLOVÉNIA 19h00 ALEMANHA 
SUiÇA amanhã PORTUGAL 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D GM-GS 

0 ALEMANHA 4 2 2 O O 58-46 
02  ESLOVÉNIA 3 2 1 1 O 58-53 
O PORTUGAL 1 2 O 1 1 50-61 

sukA O 2 O O 2 49.55 

Próxima jornada: 6 e 7* de maio 

ALEMANHA-ESLOVENIA; PORTUGAL-SUIÇA. 

apenas com um meia-distância 
canhoto de raiz, Jorge Silva (Gra-
nollers) , numa altura em que João 
Ferraz (Wetzlar, da Alemanha),  

que joga na mesma posição, recu-
pera de lesão e não deverá jogar 
mais esta época. Haveria outras 
opções, como Belone Moreira 
(Benfica), Cláudio Pedroso (Spor-
ting) ou Pedro Spfnola (ABC), mas 
nem foram ao estágio. 

Quanto à Suíça, Paulo Pereira 
dizque é uma equipa com qualida-
de: "É um conjunto heterogéneo, 
com jogadores experientes como 
o central Andre Schimd, dos ale-
mães do Rhein-Neckar Lowen. e 
muitos jovens com bons resulta-
dos nos escalões inferiores e um 
potencial enorme. Mas a nossa 
equipa é superior. Temos de me-
lhorar defensivamente em relação 
aos nossos jogos anteriores." O  

CONVOCADOS 
Alfredo Quintana (GR) FC Porto 
Hugo Figueira (GR) Benfica 
Rui Silva (C) FC Porto 
Miguel Martins (C) FC Porto 
Gilberto Duarte (LE/C) Plock (POL) 
Wilson Davyes (LE/C) Rennes (FRA) 
Nuno Grilo (LE) Créteil (FRA) 
Alexandre Cavalcanti (LE) Benfica 
Fábio Magalhães (LE) Madeira SAD 
Jorge Silva (ID) Granollers (ESP) 
Fábio Antunes (PE) Benfica 
Diogo Branquinho (PC) ABC 
Pedro Portela (P0) Sporting 
António Areia (PO) FC Porto 
Tiago Rocha (P) Plock (POL) 
Dayinaro Salina (I>) FC Porto 
Treinadores: Paulo Peleira, Carlos 
Martingo e Teimo Ferreira 
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Equipa chegou ontem a Biel (Suíça), onde terá amanhã jogo crucial na corrida para o Europeu'18
 
A Seleção Nacional chegou ontem a Biel, na Suíça, onde amanhã (18 horas) tem mais um jogo crucial
na corrida para o Europeu da Croácia, em 2018, na 3ª ronda do Grupo 5 de qualificação, onde se
apuram os dois primeiros classificados. E tendo em conta que na mesma série se defrontam hoje
Eslovénia e Alemanha, em Ljubljana, só mesmo a vitória interessa a Portugal, que, assim, poderá
aproximar-se dos rivais diretos pelo apuramento.
 
O selecionador Paulo Pereira está confiante num bom resultado: "Realizámos um estágio [em
Vilamoura] que correu bem, conforme o previsto, sendo que Gilberto Duarte e Tiago Rocha [ambos do
Plock da Polónia] chegaram mais tarde devido aos seus compromissos com os seus clubes. Está tudo
afinado e, agora, temos de lutar pelo resultado, numa partida em que o triunfo é fundamental para o
apuramento."
Continuar a ler
 
Trio não viajou
 
Ainda antes da partida para a Suíça, o técnico nacional descartou três dos 19 andebolistas
concentrados no Algarve, designadamente o pivô Ricardo Pesqueira (ABC), o guarda-redes João Moniz
(Belenenses) e o lateral-direito Miguel Baptista (Avanca), ficando apenas com um meia-distância
canhoto de raiz, Jorge Silva (Granollers), numa altura em que João Ferraz (Wetzlar, da Alemanha),
que joga na mesma posição, recupera de lesão e não deverá jogar mais esta época. Haveria outras
opções, como Belone Moreira (Benfica), Cláudio Pedroso (Sporting) ou Pedro Spínola (ABC), mas nem
foram ao estágio.
 
Quanto à Suíça, Paulo Pereira diz que é uma equipa com qualidade: "É um conjunto heterogéneo, com
jogadores experientes como o central Andre Schimd, dos alemães do Rhein-Neckar Lowen, e muitos
jovens com bons resultados nos escalões inferiores e um potencial enorme. Mas a nossa equipa é
superior. Temos de melhorar defensivamente em relação aos nossos jogos anteriores."
 
Autor: Alexandre Reis
 
01h14
 
Alexandre Reis
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