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ABC E UNIVERSIDADE DO MINHO
ASSINAM PROTOCOLO ESTA TARDE
A equipa de andebol ABC/UMinho que
vai disputar o Nacional da I Divisão nas-
ce esta tarde, com a assinatura do pro-
tocolo que une as duas partes e que,
entre vários projectos, muda o ‘naming’
da equipa sénior do ABC. A cerimónia
de assinatura da parceria é às 16 horas,
no salão nobre da Reitoria da UMinho,
no Largo do Paço.
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> a.m.

A selecção nacional universitá-
ria de andebol defrontou, na ter-
ceira partida do Campeonato
Mundial Universitário de Ande-
bol, a equipa anfitriã, o Brasil.
Um jogo que já se adivinhava
difícil e que a arbitragem com-
plicou ainda mais para Portugal,
mas, apesar de tudo, a equipa
das quinas conseguiu garantir o
empate a 32 golos e com isso
manter o apuramento, bem co-
mo o primeiro lugar do grupo
em aberto.

Portugal deixa assim para o úl-

timo jogo da fase de grupos a de-
cisão quanto ao apuramento para
as meias-finais, como a decisão
do lugar no grupo. Contas feitas,
Brasil e Portugal têm os mesmos
pontos, mas os brasileiros levam
vantagem na diferença de golos.

Nesta partida do tudo ou nada
Portugal vai defrontar o Chile
(que ainda não venceu nenhum
jogo), precisando de vencer para
garantir o apuramento e, para
passar em primeiro lugar do
grupo, Portugal tem que ganhar
por cerca de 20 golos de diferen-
ça para passar o Brasil ou os es-
tes perderem com a Turquia.

CAMPEONATO DO MUNDO DE ANDEBOL UNIVERSITÁRIO 2012

Portugal empata com Brasil e adia apuramento

DR

Portugal empatou com o Brasil, mas tem ainda o apuramento em aberto
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A Associação Desportiva Serpinense (ADS) foi fundada a
19 de Setembro de 1953. Bernardo Santos, António Serra,
Sarmento Matos e José A. Cortês foram os pioneiros da co‐
lectividade. As primeiras décadas viram o clube dedicar‐se à
prática de futebol não federado. Só a partir de 1980 a ADS ini‐
ciou a participação nos campeonatos distritais de futebol 11,
sob a égide da Associação de Futebol de Coimbra, situação
que se prolongou até 1990/91.

A partir de 1990, com a construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Serpins, o clube
decidiu apostar numa nova modalidade, o andebol, que acabou no ano de 2000. Em 2000,
surgiu pela primeira vez o futsal em Serpins, mantendo‐se até à actualidade.

Desde a sua criação, destacam‐se as presenças das equipas serpinenses em quatro finais
da Taça da AFC: nas épocas de 2008/09 (seniores masculinos); 2009/10 (juniores mascu‐
linos); em 2010/11 (iniciados masculinos); em 2011/12 (em seniores femininos).

O momento mais marcante da história da Associação Desportiva Serpinense acaba por
ser, justamente, o ano em curso, de 2012, com a conquista da Taça da AF Coimbra, na ca‐
tegoria de seniores femininos, em futsal. Foi verdadeiramente o ano de ouro da associa‐

Associação Desportiva Serpinense
2. Época de 2008‐20091. Primeira equipa da AD Serpinense (1953)

Nome                 Associação Desportiva Serpinense
Morada       Pavilhão Gimnodesportivo de Serpins
Localidade                                                               Serpins
Código postal                                    3200‐311 Serpins

CONTACTOS
E‐mail:                      adserpinense1953@gmail.com 
Página web:
          http://www.adserpinense.com/default.aspx
Facebook:

https://www.facebook.com/#!/
pages/Serpinense/114714095253906

Fundação                             19 de Setembro de 1953
Filiação na AFC                           6 de Agosto de 1980
Número de associados                                             298
Actual presidente                              Paulo Alexandre 

Neves Simões

Instalações desportivas
FUTEBOL DE 11
Pavilhão Gimnodesportivo de Serpins

Equipas e jogadores
FUTSAL
                                 equipas        masc.     fem.      total
Seniores                       2                  16           7             2 3
Juniores                       0                    2             5                7
Juvenis                          1                  11            ‐              1 1
Iniciados                      0                    4             ‐                4
                    Total de praticantes:              45

EXTRA-COMPETIÇÃO
Escola de futsal          ‐                   30           5             3 5

              Total global de praticantes:       80

(informação da responsabilidade da AF Coimbra / dados relativos à época de 2011/2012)

56CLUBES DE FUTEBOL DO DISTRITO

1. Atrás, da esquerda para a direita: Anselmo, João, Sarmento e António. 
À frente: João, Aires, Alberto, Gonçalves, Serra e João Polino.

2. Primeira equipa a disputar uma “final four”. Atrás, da esquerda para a direita: Firmino
Serra (treinador), Miguel, Xico, Joca, Cláudio Simões, Júlio e Luís. À frente: Tiago Adelino,
Mário, Cláudio Leitão, Garola, Moreira e Tiago Faisão.

3. Atrás, da esquerda para a direita: Pedro Carvalho (dirigente), Maria da Luz (delegada),
Rui Ferreira (treinador), Inês Ferreira,Cristina Colaço, Diana, Sofia, Susana, Maria João,
Tony (delegado) e Paulo Simões (presidente). À frente: Liliana Carvalho, Joana, Daniela,
Ângela, Liane, Liliana Salvador e Mário (delegado).

ção, não apenas pelos relevantes resultados desportivos mas também pela melhoria das
infra‐estruturas do próprio clube. 

Com efeito, o Pavilhão Gimnodesportivo de Serpins foi bastante melhorado, com a colocação
de um piso moderno, instalação do ginásio de musculação, aremodelação do espaço do bar
de convívio, construção de um parque de apoio, para servir as populações infantil e sénior,
criação de novas salas, ampliação de zonas verdes e construção de um campo de ténis. Para
além disto, a associação criou uma “escola de futsal”, que é pioneira no concelho da Lousã.

3. Vencedora da Taça AFC ‐ futsal feminino (2011‐2012)
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Nomeados na categoria
de «percurso desportivo»

Elsa Lima, João Graça, João Magalhães....

A Gala do Desporto é o 
culminar de mais uma épo-
ca desportiva para a AAU-
Minho que este ano conse-
guiu a nível nacional um 2.º 
lugar no ranking da Fede-
ração Académica de Des-
porto Universitário, tendo 
arrecadado 79 medalhas 
(17 de ouro, 30 de prata 
e 32 de bronze).

A nível europeu a UMi-
nho arrecadou 12 meda-
lhas, três medalhas de 
ouro  (uma no andebol e 
duas no taekwondo), duas 
medalhas de prata (taek-
wondo) e sete medalhas 
de bronze (uma no futsal, 
uma no karaté e cinco no 

DR

GALA DO DESPORTO DA UNIV. MINHO

taekwondo) o que traduz o 
sucesso desportivo da aca-
demia minhota.  Os atletas 
nomeados para “percurso 
desportivo” são:

Elsa Lima (Química) 
atleta de basquetebol que 
já terminou a Licenciatu-
ra. Obteve o 4.º lugar no 
nacional universitário em 
2004; foi vice-campeã na-
cional em 2005 e 2008, me-
dalha de bronze nos nacio-
nais universitários de 2009 
e 2012. 12.º lugar no euro-
peu universitário realizado 
em Guimarães (2006); 3.º 
lugar nos galaico-durien-
ses de 2006 e 2007; vence-
dora nos galaico-durienses 

2008, e 3.º lugar nos galai-
co-durienses 2009.

Jorge Mendes (Geogra-
fia e Planeamento) atle-
ta de futsal com licencia-
tura concluída. Foi vice-
-campeão nacional univer-
sitário em 2009; campeão 
nacional universitário em 
2010, 2011 e 2012.

A nível internacional foi 
vice-campeão universitá-
rio europeu 2010; meda-
lha de bronze no europeu 
universitário 2011, e inte-
gra a equipa que vai par-
ticipar no EUSA GAMES 
2012 (Córdoba).

João Magalhães (Biolo-
gia-Geologia) atleta de fut-

sal com licenciatura con-
cluída. Foi vice-campeão 
nacional universitário em 
2008 e 2009; campeão na-
cional universitário em 
2010, 2011 e 2012. A nível 
internacional foi vice-cam-
peão universitário europeu 
2010, medalha de bronze no 
europeu universitário 2011 
e integra a equipa que vai 
participar no EUSA GAMES 
2012 (Córdoba).

João Graça (Engenharia 
Civil) atleta de badminton 
com Licenciatura concluí-
da. Foi medalha de bron-
ze no nacional universitá-
rio de 2006 e 2007, cam-
peão nacional universitá-
rio em 2008; campeão na-
cional universitário pares 
mistos e pares masculinos 
em 2009, campeão nacio-
nal universitário pares mis-
tos 2010; vice-campeão na-
cional universitário pares 
bronze por equipas 2011; 
medalha de bronze no na-
cional universitário em pa-
res misto – 2011. Partici-
pou nos europeus de bad-
minton de 2006 e 2007, no 
mundial e europeu univer-
sitários 2008. 

Sérgio Fernandes (Geo-
grafia e Planeamento) atle-
ta de futebol 11 e 7 com 
licenciatura concluída. Foi 
vice-campeão nacional 
universitário em 2012.... Jorge Mendes e Sérgio Fernandes, os candidatos ao troféu Página 6
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MUNDIAL UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL

Portugal empata com Brasil
e adia apuramento

A seleção nacional universitária de andebol defrontou 
na terceira partida do campeonato mundial universitário 
de andebol a seleção anfitriã – o Brasil, com quem 
empatou (32-32). Um jogo que já se adivinhava difícil 
mas que a arbitragem complicou ainda mais para Por-
tugal. Apesar de tudo, a equipa das Quinas conseguiu 
o empate e, com ele, manter o apuramento, bem como 
o primeiro lugar do grupo em aberto.

Portugal e Brasil chegaram a este jogo com duas 
vitórias para cada lado. A equipa liderada por Gabriel 
Oliveira entrou mal defensivamente. Embora identificado 
o jogo e jogadores, chave do Brasil, notou-se alguma 
passividade da equipa portuguesa que permitiu ao Brasil 
dominar os primeiros 30 minutos de jogo.

Na segunda parte, Portugal entrou com outra von-
tade, outra disposição e decidido a alterar o rumo 
das coisas… e não só por causa da equipa do Brasil 
(Portugal jogou 60 minutos contra duas equipas, pois 
a arbitragem foi outra adversária dos Portugueses).

Com alguma dificuldade em virar o jogo a seu favor, 
Gabriel Oliveira altera o sistema defensivo da equipa 
Lusa de 6:0 para 5:1. Com esta mudança de estratégia, 
Portugal começou aos poucos a tomar conta do jogo. 
O Brasil via-se sem soluções e tentava finalizar de fora, 
mas, ou encontrava uma defesa muito sólida ou um 
guarda-redes (Bruno Dias) ao seu melhor nível. 

Com uma recuperação excelente, a equipa portuguesa 
conseguiu o empate quase a fechar a segunda parte 
(aos 29 minutos), fechando o resultado em 32-32, 
com o qual terminou o encontro. 

Portugal deixa assim para o último jogo da fase de 
grupos a decisão quanto ao apuramento para as meias-
-finais Brasil e Portugal têm os mesmos pontos, mas os 
brasileiros levam vantagem na diferença de golos.
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> ana marques

Na 12.ª edição da mais eclética
Gala Desportiva da UMinho,
que decorre dia 4 de Julho, esta-
rão presentes cerca de 300 con-
vidados, entre atletas, treinado-
res, dirigentes desportivos, res-
ponsáveis da universidade, pre-
sidentes de escola e directores
de curso, mas também dirigentes
de outras instituições, univer-
sitárias e desportivas, bem como
figuras de topo do panorama

desportivo e político em Portu-
gal, contando este ano também
com convidados dos nomeados.

Este ano a cerimónia terá uma
dimensão ainda maior, sobretu-
do em termos de grandeza hu-
mana. Uma consequência direc-
ta da alteração dos moldes do
evento, pois nesta edição os no-
meados poderão fazer-se acom-
panhar, mas também e principal-
mente pelo aumento do número
de atletas/técnicos presentes, os
quais adquiriram o direito à pre-

sença na Gala do Desporto por
terem conquistado o título de
campeões nacionais universitá-
rios nas suas modalidades. As
equipas da AAUMinho estive-
ram em grande nesta época des-
portiva 2011/12, tendo atingido
o recorde de medalhas, com 79
conquistadas, sendo 17 de ouro.

A Gala do Desporto da UMi-
nho é, assim, o coroar dos me-
lhores desportistas, mas também
de treinadores, técnicos e de to-
dos os que participam no des-

porto da academia minhota e
contribuem para o seu sucesso.

As nomeadas para Atleta Femi-
nino do Ano são: Anabela Areias
(Doutoramento em Micro e Na-
no Tecnologias), atleta de Body-
board foi medalha de bronze in-
dividual e vice-campeã colectiva
no CNU 2012;

Beatriz Fernandes (Eng.ª Ci-
vil), atleta de Taekwondo foi
campeã nacional 2010 (-67kg);
medalha de ouro colectiva no
CNU 2012 e medalha de bronze

(-67 kg) no europeu 2011;
Sílvia Valente (Matemática),

atleta de Karting foi campeã na-
cional universitária em 2012;

Cíntia Silva (Gestão) foi cam-
peã nacional de escalada 2012;

Sónia Marques (Mestrado em
Ensino de Ed. Física nos Ensino
Básico e Secundário), no Atle-
tismo arrecadou 4 medalhas em
2012; foi campeã nacional salto
em comprimento (pista coberta),
60m (pista coberta e ar livre) e
ainda vice-campeã triplo salto.

DR

Sílvia Valente, continua a brilhar no Karting

DR

Sónia Marques, quatro medalhas no Atletismo

DR

Beatriz Fernandes, atleta de Taekwondo

DR

Anabela Areis, medalha de bronze no Bodyboard

UM também brilha no feminino
São cinco as jovens que representam as cores da Universidade do Minho e que foram nomeadas para o galardão de
atletas do ano. Também elas foram as que mais se destacaram nas diversas modalidades que praticam.

DESPORTO

> Cerimónia que encerra a época desportiva realiza-se no próximo dia quatro de Julho, pelas 19.15 horas.

SASUM/AAUMXII GALA DO DESPORTO DA UNIVERSIDADE DO MINHO

DR

Cíntia Silva, representa a Universidade do Minho na modalidade de Escalada

21.º CAMPEONATO MUNDIAL UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL

Portugal rumo às meias-finais
No segundo jogo do 21.º Campeonato Mundial Universitário de Andebol
a selecção nacional universitária de andebol brilhou mais uma vez ao
conseguir, frente à Turquia, mais uma vitória para Portugal, por 28-33.
Mais um jogo, mais uma vitória, mais um grande passo rumo à fase se-
guinte, mais um adversário superado para atingir o primeiro grande
objectivo desta equipa - as meias-finais.
Esta era uma partida que se adivinhava complicada, frente a uma pode-
rosa selecção turca, mas cientes da sua qualidade os portugueses não
se atemorizaram e, como referiu o treinador Gabriel Oliveira “a vitória foi
para a melhor equipa em campo”.
Nesta segunda jornada, os turcos entraram bem no jogo e ganharam a
vantagem no marcador logo no início. Mas Portugal tinha a lição bem
estudada e, apesar da entrada de rompante dos turcos, a equipa lusa
conseguiu impor o seu jogo, tanto ofensivo como defensivo, chegando à
vitória final por 28-33.
A terceira partida da fase de grupos será contra a equipa anfitriã, a se-
lecção brasileira. O jogo decorre às 20 horas locais em Blumenau,
quando forem 24 horas em Portugal.
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO

Cinco nomeadas para atleta
feminina do ano
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Artística
renova com
mais dois
jogadores

� A Artística de Avanca reno-
vou com João Santos e Pedro
Pereira, dois jogadores do plan-
tel da época passada, que chega-
rem acordo para continuarem a
vestir a camisola do clube na
próxima temporada.

João Santos vai, assim, dar
continuidade à defesa da baliza, o

que já acontece há alguns anos;
Pedro Pereira, que foi um reforço
de última hora na época transac-
ta, cumpre o segundo ano com as
cores da Artística.

Quem também vai continuar
na equipa técnica é o treinador de
guarda-redes João Carlos Silva,
antigo guardião da equipa avan-
canense. Por definir está a conti-
nuidade de Ricardo Pinho, tam-
bém já um homem da casa, bem
como novas aquisições, que
poderão surgir brevemente, pois
o plantel para a época 2012/2013
ainda não está fechado.AC

ANDEBOL/1.ª DIVISÃO NACIONAL
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MUNDIAL UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL

Portugal dá mais um passo
rumo às meias-finais

No segundo jogo do 21.º campeonato mundial univer-
sitário de andebol, a seleção nacional universitária de 
andebol somou o segundo triunfo, ao bater a Turquia 
por 33-28, dando assim um grande passo rumo às 
meias-finais.

Os turcos entraram bem no jogo e ganharam a 
vantagem no marcador logo no início. Mas Portugal 
conseguiu impor o seu jogo, tanto ofensivo como defen-
sivo. Apenas o poderoso “pivôt” da Turquia, conseguia 
abrir espaço na defesa da equipa das Quinas. 

A luta de Portugal na defesa era enorme e o resultado 
disso foi não só a reviravolta no marcador como a 
vantagem de 6 golos ao intervalo (12-18). 

O iniciar da segunda parte com dois jogadores-chave 
no limiar da desqualificação (José Rolo e Ricardo Pes-
queira), impunha alguns cuidados à equipa lusa.

Mas Portugal não se amedrontou e mesmo depois 
destes jogadores terem sido desqualificados por acu-
mulação de 2 minutos, Portugal não cedeu. Os turcos 
ainda se aproximaram no marcador, tendo conseguido 
chegar até aos dois golos de diferença, mas o treinador 
português alterou a estratégia, passando de um sistema 
defensivo de 6:0 para 5:1. Com esta transformação 
conseguiu confundir e atrapalhar o ataque turco que 
nunca mais se “encontrou”. 

Assim, a seleção portuguesa não só dominou o resto 
da partida como ampliou a vantagem no marcador, 
fechando com 33-28.

A terceira partida da fase de grupos será hoje contra 
a equipa anfitriã – a seleção brasileira – que apesar de 
ter sofrido uma derrota contra a China Taipei, continua 
a ser apontada como uma das favoritas na passagem 
às meias-finais.
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Andebol
Ruben Pacheco e Cruz
ganham em Angola

Ruben Pacheco, que aban-
donou o Belenenses durante a 
temporada, sagrou-se campeão 

nacional de Angola, ao serviço 
do Clube Desportivo 1.º de 
Agosto, de Luanda. O treina-
dor da equipa é Filipe Cruz, 
antigo internacional da Selec-
ção portuguesa e do ABC.
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  Área: 5,66 x 5,17 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42512501 22-06-2012
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Jornal da Marinha Grande   Tiragem: 14000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 5,22 x 19,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42529454 21-06-2012

 Ò andebol

MAdeirA sAd  
venCe tAçA  

nA MArinhA GrAnde

O Pavilhão Municipal da 
Escola Nery Capucho, na 
Marinha Grande, encheu no 
último domingo, dia 17 de 
junho, para a grande final da 
Taça de Portugal em seniores 
femininos.
Frente a frente estiveram as 
equipas Gil Eanes e Madeira 
SAD, atual campeão nacional, 
que venceu a partida por 
28-23. 
O Gil Eanes chegou ao jogo 
da final depois de ter vencido, 
no sábado, a equipa do Colé-
gio João de Barros, por 30-26.
O Madeira SAD conquista, 
desta forma, a sua 14ª Taça 
de Portugal consecutiva, troféu 
que detém desde a época 
1998/99.
De referir que foi a primeira 
vez que o concelho da Mari-
nha Grande acolheu a reali-
zação do evento, que resultou 
da organização conjunta da 
Sociedade de Instrução e 
Recreio 1º de Maio, de Picassi-
nos, da Federação de Andebol 
de Portugal, da Associação 
de Andebol de Leiria e da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande. ß
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Jornal do Douro   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 17,64 x 16,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42529016 21-06-2012

No passado dia 16 de 
Junho realizou-se 
pelo segundo ano 

consecutivo a Gala do Des-
porto, no Auditório Municipal 
de Resende com uma pla-
teia repleta de atletas, diri-
gentes, treinadores, famili-
ares e representantes das 
várias entidades do nosso 
concelho.

Os clubes premiados 
com as respectivas modali-
dades foram os seguintes: 
C.D.R.C.S. Martinho de Mou-
ros – Futsal; C.D.R Juven-
tude de Anreade – Andebol e 
Voleibol; C.F. Florestal de Re-
sende – Pesca; C. Natação 
de Resende – Natação; C. 
Náutico de Caldas de Aregos 
– Vela, Canoagem e Remo; 
C. Pesca de Competição 
de Resende – Pesca; G. D. 
Cárquere – Futebol; G.D. 
Resende – Futebol; Resende 
Andebol – Andebol.

Num universo de 408 
atletas que representam es-
tes clubes, o número total de 

atletas distinguidos nas cat-
egorias de “Atleta do Ano” e 
“Atleta Revelação do Ano” foi 
de 45, nos escalões etários: 
Escolinhas; Bambis; Tra-
quinas; Benjamins; Infantis; 
Iniciados; Juvenis; Juniores 
e Seniores.

A cerimónia de distinção 
decorreu num momento de 

grande entusiasmo pelos 
presentes, cujas palavras de 
agradecimento foram retrato 
do esforço e dedicação que, 
todos os que usaram da pa-
lavra, dirigem e atribuem ao 
desporto.

A celebração contou com 
três momentos musicais e 
encerrou com o discurso 

do Presidente da Câmara 
Municipal de Resende, An-
tónio Borges que referiu que 
“estes momentos destinam-
se não só a estimular os 
atletas e o crescimento dos 
clubes mas também para 
demonstrar o caminho que, 
do ponto de vista desportivo, 
Resende está a fazer”.

II Gala do Desporto

Distinção dos melhores atletas 
de Resende
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  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 5,41 x 17,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42529962 21-06-2012
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