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ANDEBOL ADAPTADO
| Miguel Machado | 

A equipa da APD-Braga con-
quistou ontem a Taça de Portu-
gal de andebol de sete em cadei-
ra de rodas, da época 2013/2014.
Bracarenses venceram, na final,

a APD-Leiria por 21-15, em par-
tida disputada em Cantanhede.

Uma semana depois de ter ven-
cido a Taça de Portugal de qua-
tro, também frente aos leirien-
ses, a APD-Braga fez, assim, a
‘dobradinha’ na prova rainha da
modalidade. Esta Taça é já o

quarto troféu da APD-Braga esta
temporada, depois de ter tam-
bém feito a ‘dobradinha’ no
campeonato nacional de andebol
adaptado, sendo campeão nas
duas categorias. Em suma, uma
época de grande nível do clube
bracarense de andebol adaptado.

Bracarenses venceram na final o APD-Leiria, por 21-15

APD-Braga conquista Taça de Portugal 
em cadeira de rodas de andebol de 7
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§cabinas

ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

Venceu a melhor equipa. O Ar-
senal da Devesa bateu na tarde
de ontem, no Flávio Sá Leite, o
GS Loures e construíu uma van-
tagem importante para a segun-
da mão desta eliminatória que
decide o título da III Divisão
Nacional.

Com a subida de divisão já ca-
rimbada à muito, os arsenalistas
demonstraram dentro do terreno

a sua superioridade, levando a
melhor por sete golos de dife-
rença (30-23). Os primeiros dez
minutos da partida demonstra-
ram, desde logo, a maior quali-
dade de jogo dos bracarenses,
que rapidamente assumiram o
controlo do marcador (6-1).
Apesar da tetentativa de reacção
do Loures, a verdade é que a pri-
meira parte chegou ao fim com
uma vantagem de nove golos pa-
ra o Arsenal, diferença que con-

firmava o domínio dos bracaren-
ses.

Se os primeiros 30 minutos po-
deriam fazer adivinhar um triun-
fo concludente, a segunda parte
acabaria por mostrar uma reac-
ção do GS Loures, com os foras-
teiros a a meio da etapa comple-
mentar a equilibrarem o placar
(21-16). Com a vantagem redu-
zida a cinco golos, Rui Ferreira,
o técnico do Arsenal da Devesa,
parou o encontro e a sua equipa

partiu para uma ponta final mais
consentânea com o produzido ao
longo do jogo.Virgílio Pereira
(com nove golos) e André Aze-
vedo (com seis) foram os ele-
mentos em maior destaque nos
arsenalistas, que acabaram por
aumentar a vantagem para os
30-23 finais. Uma vitória que
não fecha definitivamente a
questão do título, mas que deixa
o ceptro da III Divisão Nacional
cada vez mais próximo.

Sete golos e clara superioridade
para confirmar na segunda mão
ARSENAL DA DEVESA venceu ontem o Loures e está mais próximo do título de Campeão Nacional da
III Divisão. Equipa de Rui Ferreira mostrou ser melhor e vitória poderia ter sido ainda mais expressiva.

ROSA SANTOS

O Arsenal da Devesa derrotou o GS Loures por 30-23 e está mais perto do título de Campeão Nacional da III Divisão

ARSENAL DEVESA, 30
Pedro Barbosa e João Costa (guarda-
redes), Jorge Rodrigues (2), Jorge Pinto
(1), Romeu Torres (2), Virgílio Pereira (9),
André Azevedo (6), Bruno Moura, Bruno
Silva , Nuno Prieto (1), Ricardo Saraiva,
João Mendes , Carlos Osório (3), Nuno
Silva (1), Elias Vilela (5), Miguel Queirós
Treinador: Rui Ferreira

GS LOURES, 23
Tiago Santos (guarda-redes), António
Cachaco (2), Bruno Tomás, Gonçalo Gomes
(2), David Ramos (2), Tiago Miranda (4),
Marcos Silva, Nuno Campos, Diogo
Almeida (6), Tiago Costa, João Neves,
Rúben Ferreira (4), Ricardo Simões (3) e
João Soares
Treinador: José Tomás

Pavilhão Flávio Sá Leite,  em Braga
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva
Ao intervalo: 16-7

Rui Ferreira
(Técnico do Arsenal)
“Não jogamos o que
costumamos jogar”

“Entramos ansiosos e talvez com
confiança a mais. A primeira
parte já não foi boa, mas a
segunda ainda foi pior. Vamos
tentar rectificar. Na minha
opinião e digo isto ainda a
quente, a equipa de arbitragem
tentou equilibrar o jogo e
acabou por conseguir. 
De qualquer forma ficamos a
conhecer melhor a equipa deles,
porque o video que vimos do
Loures pode ter passado uma
imagem de maior facilidade.
Somos claramente superiores,
mas realmente hoje (ontem)
entramos algo receosos... não sei
o que se passou.
O nosso objectivo é ganhar em
casa deles para terminarmos
com o títlulo e também invictos
na prova... e acredito que vamos
conseguir melhorar para esse
segundo jogo”.

José Tomás
(Técnico do Loures)
“A esperança é a
última a morrer”

“Foi um jogo muito vivo, num
ambiente de muito calor e o
Arsenal está de parabéns porque
acabou por ser melhor ao longo
da partida.
Na verdade não conhecíamos
muito do nosso adversário e para
além disso encaramos este
encontro com algumas baixas na
nossa equipa o que acabou por
nos limitar bastante. 
A esperança é a a última coisa a
morrer, queremos rectificar e
conseguir marcar mais golos que
o Arsenal no segundo encontro”.
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Xico Andebol é campeão nacional da 2.ª divisão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/06/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e3410d8

/

 
15-06-2014 11:03
 
 A duas jornadas do términos da fase final, o Xico Andebol acaba de assegurar o título de campeão
nacional seniores masculinos da 2.divisão de andebol.
 
 Os jogadores do Xico Andebol celebram o título nacional da 2ª divisão
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A vitória deste sábado (30-27) sobre o Ginásio de Santo Tirso, garantiu o título nacional ao Xico
Andebol quando ainda faltam disputar duas jornadas. Por outro lado, na final da terceira divisão, o
Arsenal da Devesa leva vantagem
 
 A formação vimaranense venceu esta tarde o segundo classificado, o Ginásio de Santo Tirso (que tal
como o Xico também já garantiu o acesso à divisão maior do andebol português) por 30-27,
conseguindo com este triunfo o número de pontos suficientes para assegurar não só a subida de
divisão como o título nacional.
 
 Entretanto, terminou em Braga o jogo da primeira mão da final do campeonato nacional de seniores
masculinos da 3. divisão com a vitória do Arsenal da Devesa por 30-23.
 
 Na próxima semana disputa-se o jogo da segunda mão.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Não há mais nada a fazer. A vitó-
ria é o único resultado que im-
porta. E, quanto mais folgada,
melhor. É este o espírito que se
vive e respira no seio da família
do Arsenal Andebol que hoje, a
partir das 17 horas, no pavilhão
Flávio Sá Leite, recebe a forma-
ção do Loures no jogo da pri-
meira mão da final que vai deci-
dir o campeão nacional de an-
debol da III divisão.

É uma final a duas mãos, é ver-
dade, mas como referiu Rui Fer-
reira, treinador da equipa braca-
rense, “as finais são para se
ganhar”. Por isso mesmo, o Ar-
senal Andebol quer aproveitar o
factor casa para conquistar um
resultado dilatado que permita
enfrentar o segundo jogo com a
maior tranquilidade possível.

“Queremos vencer os dois jo-
gos, como é óbvio, mas em casa
queremos ganhar por uma mar-
gem dilatada, que permita que
depois a viagem a Loures seja
mais tranquila para nós. Quere-
mos vencer por uma margem
grande para depois enfrentarmos
o segundo jogo de forma mais
controladora, sem termos que
correr atrás de nada”, começou
por considerar o treinador dos
bracarenses.

Quanto ao adversário, é a pri-

meira vez que o Arsenal Ande-
bol defronta o Loures, mas Rui
Ferreira já teve a possibilidade
de assistir, ao vivo, a um jogo
dos lisboetas e viu também al-
guns vídeos, assim como os jo-
gadores. Por isso, já deu para ver
que a equipa de Loures é relati-
vamente acessível.

“Assisti ao vivo o jogo de Lou-
res contra Almada e consegui-

mos ver mais alguns jogos atra-
vés de vídeos. Obviamente que
não dá para assimilar todas as
capacidades do adversário, mas
pelo que vi acredito que o Lou-
res é um adversário acessível pa-
ra nós. Temos muita qualidade
no nosso grupo e acredito que é
mais do que suficiente para ul-
trapassarmos mais este obstácu-
lo. Mas é óbvio que não vamos

poder facilitar em nada”, afir-
mou Rui Ferreira, fazendo tam-
bém uma ligeira análise à equipa
do Loures: “Tem um plantel ra-
zoável, mas a sua força vem de
três jogadores que têm experiên-
cia e muita qualidade. E é com
esses que temos que ter mais
cautelas e atenção”.

Mas a confiança reina no seio
do Arsenal Andebol: “estou con-

vencido que vamos conquistar
um bom resultado em casa. No
fundo, queremos vencer por
muitos aqui para depois poder-
mos controlar os acontecimentos
no segundo jogo”.

Arsenal Andebol e Loures de-
frontam-se esta tarde, a partir
das 17 horas, no pavilhão Flávio
Sá Leite, no jogo da primeira
mão da final da III divisão.

CONFIANÇA
| Carlos Costinha Sousa | 

Conquistar um triunfo expressi-
vo na primeira mão para jogar
com mais tranquilidade na se-
gunda. Este é o grande objectivo
que, segundo Miguel Queirós,
capitão de equipa do Arsenal
Andebol, a formação bracarense
tem para o jogo desta tarde, pe-
las 17 horas, no Pavilhão Flávio
Sá Leite, frente ao Loures.

É o primeiro dos dois jogos
que vão decidir o campeão na-
cional de andebol da III divisão
e, por isso mesmo, a vontade de
o disputar e vencer é muita.

“Não conhecemos muito bem o
adversário, mas tivemos oportu-
nidade de ver alguns vídeos e já
deu para observar que é uma
equipa acessível para nós. O
nosso grupo tem muita qualida-
de e vai conseguir impor-se ao
Loures. Mas também sabemos
que não podemos facilitar na
partida e temos mesmo que dar o
nosso melhore”, considerou o
capitão dos bracarenses.

Para Miguel Queirós, a equipa
está motivada para estes dois jo-
gos , mas também é muito im-
portante aproveitar o factor casa
para construir um bom resultado
que permita tranquilizar para o

segundo encontro.
“O grupo está muito motivado

para este jogo. O plantel está
unido e confiante para conquisar
uma vitória expressiva. Vamos
aproveitar o apoio do nosso pú-
blico, que esperamos que apare-
ça no maior número possível,
para tentarmos construir uma vi-
tória expressível, com a maior
vantagem possível para o próxi-
mo jogo”, referiu o jogador.

Depois de uma temporada ex-
traordinária, o Arsenal Andebol
está a apenas dois jogos de con-
seguir escrever mais uma página
dourada na sua ainda curta, mas
muito gloriosa história.

Arsenal procura vitória folgada em casa
JOGO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA para as aspirações do Arsenal Andebol. Hoje, a partir das 17 horas, no pavilhão Flávio Sá Lei-
te, a equipa bracarense recebe o Loures em partida da primeira mão da final que vai decidir o campeão nacional da III Divisão.

Capitão Miguel Queirós transmite a confiança do plantel

“Plantel está unido e confiante
numa vitória expressiva”

DR

Confiança reina no seio do Arsenal Andebol para os jogos com a formação do Loure

DR

Capitão Miguel Queirós é a face da confiança de todo o grupo de trabalho

“Obviamente que espera-
mos ter muito apoio em
nossa casa. O público, os
nossos adeptos, que estive-
ram sempre presentes, fo-
ram parte muito importan-
te e integrante de todo o
sucesso que já conseguimos
alcançar, mas agora atra-
vessamos um momento
crucial em que o apoio dos
adeptos será fundamental.
Por isso apelo para que
compareçam em peso no
jogo de amanhã [hoje às 17
horas] para nos ajudarem a
dar mais um passo de gi-
gante em direcção ao nosso
objectivo que é a conquista
do título de campeão nacio-
nal de andebol da III divi-
são nesta época.”
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ESPOSENDE
| Redacção | 

Integrado na sua política de
apoio ao associativismo despor-
tivo e ao fomento do desporto, a
Câmara Municipal de Esposen-
de aprovou a atribuição de sub-
sídios aos clubes e associações
desportivas do concelho, no va-
lor de aproximadamente 163 mil

euros. O montante corresponde
ao valor referente às taxas de
inscrição e seguros dos atletas
dos escalões de formação nas as-
sociações ou federações das res-
petivas modalidades, realização
dos exames médicos obrigató-
rios e aquisição de equipamen-
tos e material pedagógico, du-
rante a época 2013/2014. 

Destina-se ainda ao apoio à

participação nos campeonatos
concelhios de Futebol Infantil,
realização de iniciativas despor-
tivas e à actividade regular das
associações e clubes, tendo em
conta o número de praticantes e
respectivas equipas.

O municipio de Esposende
continua, assim, a apoiar a práti-
ca de diversas modalidades, no-
meadamente, futebol, andebol,

hóquei em patins, BTT, taek-
wondo, karaté, canoagem e
equitação.

Na época desportiva 2013/14
foram contempladas a ACD “Os
Apulienses”, AD Esposende,
Clube Náutico de Fão, CF Fão,
Hóquei Clube de Fão, Antas FC,
ADRC Fonte Boa, Gandra FC,
Grupo Cultural, Desportivo e
Recreativo de Gemeses, CS Ju-

ventude Unida de Marinhas, FC
Marinhas, Estrelas de Faro, Cen-
tro de Intervenção Cultural e So-
cial de Palmeira de Faro – Espo-
sende Surf Team, Centro Social
da Juventude de Mar, Rio Neiva
- Associação de Defesa do Am-
biente, ADCSocial de Criaz, UD
Vila Chã, Forjães SC, CS Juven-
tude Belinho, Associação de Ka-
raté de Apúlia, Taekwondo Clu-
be de Esposende, Clube Hípico
do Norte, Equivau e Associação
Norte Pentatlo Moderno.

O movimento associativo tem
sido responsável por proporcio-
nar, sobretudo às crianças e jo-
vens, a prática desportiva regu-
lar, incentivando, desde tenra
idade, a hábitos de saúde e bem-
estar, razão pela qual a Câmara
Municipal, não obstante as res-
trições de ordem económico-fi-
nanceira, tem vindo a estabele-
cer contratos programa de de-
senvolvimento desportivo com
as associações do concelho.

Município de Esposende concede
163 mil euros aos clubes do concelho
NO ÂMBITO DO APOIO AO DESPORTO, a Câmara Municipal de Esposende aprovou a atribuição de
subsídios aos clubes e associações desportivas do concelho, no valor de cerca de 163 mil euros.

DR

Câmara de Esposende reforça apoio aos campeonatos concelhios de futebol infantil

DR

Subsídios destinam-se a todos os clubes e associações de diversas modalidades

O montante corresponde ao
valor referente às taxas de
inscrição e seguros dos atle-
tas dos escalões de forma-
ção nas associações ou
federações das respectivas
modalidades, realização dos
exames médicos obriga-
tórios e aquisição de equi-
pamentos e material peda-
gógico, durante a época
desportiva 2013/2014.
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6 A Taça de Portugal em Andebol de 
Cadeira de Rodas (ACR7 – 7x7) disputa-se 
hoje, a partir das 09H00, no pavilhão “os 
Marialvas”, em Cantanhede. A equipa do 
desporto adaptado – Rovisco Pais será a 
anfitriã.     
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Feliciano López festeja triunfo sobre Berdych

Dos oito tenistas apurados para as 

meias-fi nais dos dois torneios ATP 

que se realizam esta semana em rel-

va, cinco batem a esquerda a uma 

mão: Roger Federer e Philipp Ko-

hlschreiber em Halle; Stanislas Wa-

wrinka, Grigor Dimitrov e Feliciano 

López no Queen’s. López esteve em 

destaque pois derrotou Tomas Ber-

dych na relva do clube londrino, na 

sua primeira vitória sobre um top 10 

nos últimos 11 meses.

Berdych (6.º no ranking) tem cul-

pas próprias, pois cedeu o set ini-

cial e, no tie-break do segundo, não 

aproveitou quatro set-points, antes 

de capitular com uma dupla-falta. 

“A 6/3, pensei que estava acabado. 

Tive sorte, pois naquele momento 

estava a defender-me e ele a bater 

muito forte com a direita”, admitiu 

López (29.º), depois de vencer Ber-

dych, por 6-4, 7-6 (9/7).

O espanhol de 32 anos, três ve-

zes quarto-fi nalista em Wimbledon 

(2005, 2008 e 2011,) somou a 50.ª 

vitória sobre relva e, nas meias-fi nais, 

tem como adversário outro checo, 

Radek Stepanek, que confi rmou a vi-

tória sobre Andy Murray afastando, 

por 1-6, 6-3 e 6-2, o sul-africano Kevin 

Anderson (18.º).

Na outra meia-fi nal, Wawrinka (3.º) 

defronta Dimitrov (13.º), que benefi -

ciou da desistência de Alexandr Dol-

gopolov. Já o suíço serviu a grande 

nível (10 ases, quatro pontos cedidos 

Esquerda 
a uma mão 
reina na relva

no primeiro serviço e nenhum break-

point enfrentado) para ultrapassar o 

australiano Marinko Matosevic, por 

7-5, 6-3.

Em Halle, Federer qualifi cou-se 

sem entrar no court já que o chinês 

Yen-Hsun Lu (48.º), desistiu lesiona-

do nas costas. Nas meias-fi nais, o nú-

mero quatro do ranking defronta Kei 

Nishikori (12.º), com quem perdeu os 

dois últimos duelos. O japonês salvou 

os cinco break-points que enfrentou 

no embate com Steve Johnson, para 

vencer, por 6-1, 7-6 (7/4).

Mais trabalho teve Kohlschreiber 

para ultrapassar Dustin Brown, res-

ponsável pela eliminação de Rafael 

Nadal. O alemão recuperou de 2/5 no 

tie-break e salvou cinco match-points, 

antes de festejar ao fi m de 2h11m: 6-4, 

5-7 e 7-6 (18/16).

“Penso que nunca tinha dispu-

tado um terceiro set tão longo. Foi 

uma mera guerra de nervos”, disse 

o campeão de 2001. Nas meias-fi nais, 

Kohlschreiber defronta o colombia-

no Alejandro Falla, que deixou pelo 

caminho o alemão Peter Gojowczyk: 

7-6 (7/4), 7-6 (7/2).

 Na divisão inferior, Gastão Elias 

(168.º) joga hoje as meias-fi nais do 

challenger de Blois, depois de vencer 

o francês Vincent Millot (222.º), por 

4-6, 6-2 e 7-5, após mais de duas ho-

ras de jogo.

No future de Binche (Bélgica), tam-

bém em terra batida, Frederico Silva 

(519.º) também se qualifi cou para as 

meias-fi nais. O tenista de 19 anos eli-

minou o belga Yannick Vandenbulcke 

(685.º), por 6-2, 6-4, e vai defrontar 

o sobrinho de NIkolay Davydenko, 

Philip (956.º).

Hoje, tem início o qualifying do 

ATP 250 de Den Bosch, onde João 

Sousa é o primeiro cabeça-de-série 

e fi cou isento da ronda inicial.

SUZANNE PLUNKETT/REUTERS

Ténis
Pedro Keul

Feliciano López eliminou 
Tomas Berdych em Queens 
e Roger Federer defronta 
Kei Nishikori em Halle

Página 21



A22

Ilda Bengue abraça carreira de treinadora
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/06/2014
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/

 
14-06-2014 15:23
 
 Federação Angolana de Andebol paga formação de técnicos à antiga estrela do Petro de Luanda.
 
 Ex-internacional angolana vai tirar curso de técnicos de andebol
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A antiga jogadora de andebol do Petro de Luanda e da seleção nacional, Ilda Bengue, vai ingressar
num curso de formação de técnicos da modalidade em Espanha.
 
 Segundo a antiga meia distância, a formação será patrocinada pela Federação Angolana de Andebol
(FAAND), que tem como objectivo dignificar os antigos atletas, patrocinado-lhes formação para
estarem sempre ligados à modalidade.
 
 A ex-internacional angolana disse que estar preparada para enfrentar a carreira de treinadora para
continuar a dar o seu contributo à modalidade que tem trazido muitos títulos ao país.
 
 "Estou preparada para fazer o curso e espero também fazer sucessos na minha carreira como
treinadora. Transmitirei o máximo possivel da minha experiencia aos formandos assim como, interagir
também com os treinadores para obter mais experiências para que eu possa formar bem os futuros
campeões", sublinhou.
 
 Ilda Bengue, que mostra-se disponivel para seguir um novo rumo, elogiou a iniciativa da Federação
Angolana de Andebol, pelo facto de apostar na formação dos antigos atletas que de certo modo
estarão sempre ligados à modalidade.
 
 A antiga andebolista que conta com diversos títulos nacionais e internacionais, representou também o
1º de Agosto, Dijon de França e Progresso Asociação do Sambizanga, onde terminou a sua carreira e
que quer iniciar como treinadora.
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A menos de uma semana da Ga-
la do Desporto da Universidade
do Minho (UMinho), que é já no
próximo dia 18, ultimam-se os
últimos pormenores desta gala
anual que é a grande festa do
desporto da academia minhota.
O evento vai homenagear todos
os medalhados da UMinho (na-
cionais e europeus, coletivos e
individuais) da época desportiva
2013/14 e galardoar algumas
personalidades da academia que
mais se destacaram a nível des-
portivo. 

As categorias a concurso este
ano são monitor, treinador, atleta
masculino e feminino do Ano,
atleta percurso desportivo. 

Na categoria de atleta Masculi-
no do ano 2014 estão nomeados: 

Humberto Gomes (Mestrado
Integrado Engenharia Civil),

atleta de andebol foi campeão
nacional  nos CNU’s e está apu-
rado para os Jogos Europeus
Universitários que vão decorrer
em Roterdão (Holanda);

Eduardo Coelho (Mestrado In-
tegrado Engenharia Civil), atleta
de basquetebol foi campeão na-

cional e vice-campeão na moda-
lidade de basquetebol 3x3; 

Remi Ferreira (Mestrado Inte-
grado Engenharia e Gestão In-
dustrial), atleta de Kickboxing
foi campeão nacional  na verten-
te Low Kick e Light Kick; 

Luís Vaz (Mestrado Integrado
em Engenharia Eletrónica In-
dustrial e Computadores), atleta
de natação, campeão nacional
nos 100 livres 25m e 400 livres
25m e foi ainda medalha de
bronze nos bronze 4x50 estilos e
4x50 livres; 

Luis Silva (Mestrado Integrado
Medicina), atleta de xadrez arre-
cadou três medalhas, campeão
nacional na vertente Semi Rápi-
das e ouro por Equipas, e ainda
bronze na vertente Rápidas. 

Organizada pelo SASUM, em
cooperação com a AAUM,  a ga-
la vai decorrer no Salão Medie-
val da Reitoria da UMinho, em
Braga, pelas 19.15 horas. 

XIV Gala do Desporto da Universidade do Minho

Nomeados para Atleta Masculino do Ano

NUNO GONÇALVES

Humberto Gomes está nomeado 
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Passado um mês, a XXI edição
do do Troféu Reitor da UMinho,
um dos torneios com mais tradi-
ção na academia minhota, já en-
controu todos os seus finalistas e
até alguns campeões. A competi-
ção estendeu-se a 12 modalida-
des e contou com a participação
de cerca de 600 atletas. Com o
encerramento marcado para o
próximo dia 17 (terça-feira), por
descobrir estão os campeões nas
modalidades vólei de praia, An-
debol, basquetebol, futsal femi-
nino e futsal masculino.

Turmas da Eng. Civil e Biomé-
dica, ambas já vencedoras do
Troféu Reitor, vão disputar a fi-
nal de futsal feminino que pro-
mete ser a mais emocionante
desta edição. No masculino,
Eng. Civil, que conta com a pre-
sença de Humberto Gomes,
guarda-redes do ABC na baliza,
vai disputar o troféu com Elec-
trónica.

No basquetebol, Ciências da

Computação vai saltar com En-
genharia Electrónica pelo cep-
tro. Esta final promete ser uma
grande partida de basquetebol,
com ambas as equipas recheadas
de atletas campeões nacionais
universitários pela AAUMinho.

A final do voleibol de praia vai
ser mais um duelo entre Biomé-
dica e Civil, tal como no Futsal
feminino.

A terminar as finais colectivas,
no andebol, Engenharia Infor-
mática e Engenharia Electrónica
foram as equipas com mais pon-
tos na fase de grupos.

Nas individuais, o ténis já tem
campeão, e o seu nome é Marco
Prata (Engenharia Biomédica),
que venceu na final por 6-4 e 6-2
Fernando Viana (Mestrado em
Direito e Informática).

Troféu Reitor 2014 já
tem todos os finalistas
UM MÊS DEPOIS de intensa competição, finalistas das provas colectivas da
edição do Troféu Reitor da UM vão lutar pelos troféus na próxima terça-feira.

NUNO GONÇALVES

Marco Prata (Eng. Biomédica) venceu o torneio de Ténis do Troféu Reitor 2014
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