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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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> ana marques

A uma semana da realização da
Gala do Desporto da Universi-
dade do Minho, ultimam-se os
pormenores da XII edição deste
evento anual que é a grande fes-
ta do desporto da academia mi-
nhota. O evento que vai homena-
gear os campeões da UMinho
(nacionais e europeus) da época
desportiva 2011/12 e galardoar
algumas personalidades da aca-
demia que mais se destacaram a

nível desportivo, decorre no pró-
ximo dia 4 de Julho, a partir das
19.15 horas.

Organizada pelos SASUM, em
cooperação com a AAUM desde
2001, a Gala do Desporto 2012
realiza-se este ano e pela primei-
ra vez, no Salão Medieval da
Reitoria da Universidade do Mi-
nho, em Braga.

As categorias a concurso são:
Monitor do Ano, Treinador do
Ano, Atleta Masculino do Ano,
Atleta Feminino do Ano e Atleta

Percurso Desportivo.
Este ano, na categoria de Atleta

Masculino os nomeados são:
Mário Silva (Enfermagem), atle-
ta de taekwondo foi campeão na-
cional universitário 2012 (-68kg);
medalha de ouro por equipas no
CNU 2012 e campeão europeu
universitário 2011 (-63kg).

Rui Bragança (Medicina), tam-
bém atleta de taekwondo foi
campeão nacional universitário
2012 (-58kg); medalha de ouro
por equipas no CNU 2011; me-

dalha de prata no europeu uni-
versitário 2009; representou Por-
tugal no mundial universitário
de 2010; foi pré-seleccionado
para as universíadas em Shenzen
2011 e campeão europeu univer-
sitário 2011 (-58kg).

Jorge Carvalho (Mestrado Eng.ª
Eletrónica), o atleta de badmin-
ton foi campeão nacional univer-
sitário 2012 (pares), participou
no europeu universitário 2010 e
também no europeu universitá-
rio de 2011.

Rui Coelho (Eng.ª Civil), atleta
de basquetebol foi campeão na-
cional universitário 2012, 3.º lu-
gar e campeão por equipas nos
Galaico Durienses e integra a
equipa que participa no EUSA
GAMES 2012, em Córdoba.

Humberto Gomes (Eng.ª Civil),
o atleta de andebol foi campeão
nacional 2012; vice-campeão
mundial 2000; vice-campeão eu-
ropeu 2006 e 2007; campeão eu-
ropeu 2011 e vai participar no
EUSA GAMES 2012.

DR

Rui Bragança, Taekwondo

DR

Humberto Gomes, Andebol

DR

Jorge Carvalho, Badminton

DR

Rui Coelho, Basquetebol

Atletas do ano, apresentem-se
Na XII Gala do Desporto da UMinho, cinco atletas concorrem ao galardão de atleta masculino do ano. Rui Coelho,
Mário Silva, Jorge Carvalho, Rui Bragança e Humberto Gomes foram os que mais se destacaram na temporada.

DESPORTO

> Cerimónia que encerra a época desportiva realiza-se no próximo dia 4 de Julho, pelas 19.15 horas.

SASUM/AAUMXII GALA DO DESPORTO DA UNIVERSIDADE DO MINHO

DR

Mário Silva, atleta que representa a Universidade do Minho no Taekwondo
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Hugo Rocha é o primeiro
reforço do ABC/UMinho
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> paulo machado

Está em marcha o processo de
reformulação no plantel do ABC
tendo em vista a nova época des-
portiva. Hugo Rocha pauta-se
como uma ‘mais-valia’ no grupo
que será liderado por Carlos Re-
sende, confirmando-se o regres-
so do lateral-esquerdo a uma
casa conhecida. 

Nos últimos três anos Hugo
Rocha representou o Sporting e,
curiosamente, teve sempre mo-
tivos para festejar no final da
época, com a conquista de um
campeonato e duas Taças de
Portugal. “É um regresso a casa
do cotado jogador que, segura-
mente, vai contribuir para o
equilíbrio competitivo que o
ABC quer manter”, informou o

clube em comunicado. 
Hugo Rocha conta com 30 in-

ternacionalizações pela selecção
nacional A e foi contratado den-
tro do espírito de contenção que
rege o orçamento do ABC, o
atleta será seguramente uma
mais-valia para o plantel aca-
demista.

“O Hugo Rocha foi uma esco-
lha da equipa técnica e, natural-
mente, estou muito satisfeito
com a chegada dele. É um atleta
que vem colmatar a saída do Ál-
varo Rodrigues e, em Portugal,
não há muitos atletas, com estas
características”, afirmou o trei-
nador Carlos Resende.

Com 2,01m e 96 kg, Hugo Ro-
cha é, aos 29 anos, um dos me-
lhores atiradores dos nove me-
tros do andebol nacional.

Protocolo entre ABC
e Universidade do Minho

Na próxima sexta-feira será ce-
lebrado o protocolo de coope-
ração entre ABC e Universidade
do Minho, que passa pela atri-
buição do ‘naming’ à equipa de
andebol, passando a designar-se
por ABC/UMinho, entre outros
pontos de colaboração mútua
entre as instituições. 

A assinatura da parceria terá
lugar na Reitoria da Universi-
dade do Minho, no Terreiro do
Paço, sexta-feira, pelas 16 horas. 

Recorde-se que as excelentes
relações já existentes entre as
duas instituições reflecte-se, por
exemplo, no sucesso obtido pela
equipa de andebol da AAUM,
que conta com a participação de
vários atletas do ABC.

ANDEBOL

> ABC estabelece protocolo com Universidade do Minho que passa pela atribuição do ‘naming’.

I DIVISÃOLATERAL-ESQUERDO DEIXOU O SPORTING

Hugo Rocha reforça ABC/UMinho
Hugo Rocha apresenta-se como o primeiro reforço do ABC de Braga para a próxima temporada. O clube bracarense
já confirmou o protocolo de cooperação com a Universidade do Minho que passa pela atribuição do ‘naming’.

DR

Hugo Rocha está de volta a Braga para jogar no ABC
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Hugo Rocha é o primeiro
reforço do ABC/UMinho
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Guimarães cumpriu e
encheu o multiusos para de-
monstrar o apoio à Selecção
Nacional de Portugal de
Andebol, no jogo da segun-
da mão do �play-off � de
apuramento para o Campe-
onato do Mundo de Espanha
2013 .

A derrota tangencial com
a Eslovénia por 26-27, deixa
Portugal fora da competição
do próximo ano, na vizinha
Espanha.

Depois da derrota por
cinco golos (31-26) no jogo
da primeira mão, disputado
em Ljubljana, o selecionado
luso voltou a ceder, embora
pela margem mínima, numa
partida onde os eslovenos
nunca estiveram em desvan-
tagem.

O público que encheu as

Portugal fora do Mundial de 2013 em Espanha

Guimarães cumpriu
e apoiou Selecção

bancadas, mas quase não teve
tempo para arrancar com o
apoio à equipa de Portugal.
É que uma má entrada em jogo
permitiu que a Eslovénia
chegasse aos três minutos a
vencer por 1-4, o que desde
logo arrefeceu um pouco o
ânimo dos espectadores.

Com o passar dois minu-
tos caía sobre o Multiusos a
sensação de que a tarefa por-
tuguesa era extremamente
difícil e a margem de cinco
golos manteve-se até ao in-
tervalo (8-13).

O segundo tempo come-
çou de forma semelhante,
com a Eslovénia a gerir sem-
pre uma vantagem próxima
dos cinco golos. A meio da
segunda parte Portugal ence-
tou uma recuperação que o
levou até aos dois golos de
diferença (16-18, aos 42 mi-
nutos) e o pavilhão �acor-
dou�. Daí até à entrada nos
cinco minutos finais não mais
a Eslovénia voltou às vanta-
gens confortáveis que tinha
conseguido no primeiro tem-
po. As duas formações entra-

Nuno Castro Freitas
  . texto

DIREITOS RESERVADOS

ram nos cinco minutos finais
separadas por um golo (24-
25), David Tavares e Tiago
Rocha ainda conseguiram
empates a 25 e 26 mas nos ins-
tantes finais a Eslovénia con-
seguiu o golo que lhe deu o
triunfo.

Vimaranense
confessou
ansiedade do grupo
O capitão Carlos Carnei-

ro, um homem da casa, disse

no final do encontro que
�Portugal entrou ansioso, esse
foi o nosso maior inimigo.
Queríamos resolver as coi-
sas de uma forma rápida, ape-
sar de termos sido alertados
que o jogo ia resolver-se ape-
nas na parte final, mas para isso
tínhamos de estar sempre
dento do jogo�, disse o capi-
tão Carlos Carneiro. �Na pri-
meira parte falhamos muitos
remates aos seis metros, o
que nos levou para uma des-

vantagem grande. No final da
segunda parte ainda recupe-
ramos três ou quatro golos
mas para que essa recupera-
ção tivesse frutos era preci-
so que estivéssemos nessa al-
tura mais perto no marcador.
Sentimos uma diferença
grande entre os dois jogos.
Sabíamos que não éramos fa-
voritos para esta eliminató-
ria, mas sentíamos que tam-
bém tínhamos as nossas pos-
sibilidades�. !
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Nova imagem do Andebol Nacional
foi apresentada em Guimarães

A Federação de Andebol de Portugal convocou os jornalistas para apresentar a sua nova
identidade corporativa. A cerimónia decorreu em Guimarães, local onde a Selecção Nacio-
nal se encontrou em estágio, tendo em vista o importante confronto do passado passado, e
que ditou o afastamento da equipa portuguesa do Campeonato do Mundo de Espanha 2013

NUNO CASTROFREITAS
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Geraldo de Jesus
geraldoj.postal@gmail.com

O CLUBE DE VELA DE TAVIRA 
pode ter o futuro em causa 
já na próxima época no que 
respeita à equipa de andebol 
sénior masculina, apesar de 
no passado fi m-de-semana ter 
trazido para a cidade do Gilão 
a Taça do Algarve. Uma vitória 
e uma glória para a  cidade ta-
virense que surge ensombrada 
pela difícil situação financeira 
do clube.

O treinador da equipa, 
Hélder Leal, salientou ao 
POSTAL que “ganhámos a 
Taça do Algarve por núme-
ros expressivos, mas chega-
mos ao fi m da época e senti-

mo-nos defraudados”.
“Penso que estes jogadores, 

esta equipa, os treinadores e di-
rigentes das equipas do Clube 
de Vela de Tavira não mereciam 
a situação por que estão a pas-
sar”, diz o responsável da equi-
pa, que lamenta a insegurança, 
afi rmando que “não sabemos 
nada em relação à equipa para 
o ano que vem. Ninguém nos 
diz qualquer coisa. Agradeci-
mentos temos, mas irmos aos 
assuntos e às questões funda-
mentais que é aquilo que nós 
temos em atraso, nada”.

ORDENADOS EM FALTA Contas 
feitas, “os treinadores não rece-
beram qualquer vencimento. 
Trabalharam de borla durante 

toda a época. Os jogadores só 
receberam um mês e meio e es-
tamos aqui de alma e coração 
a defender as cores do clube, 
as cores da cidade, do nosso 
concelho e do nosso Algarve e 
ninguém se importa connos-
co”, diz o treinador.

“Se 250 atletas deixarem de 
praticar desporto regularmen-
te, quase todos os dias, penso 
que é uma grande perda, não 
só para a cidade, como para 
o concelho e para a região”, 
conclui. 

“Não nos deixem morrer, va-
mos morrer de pé e estamos a 
cair de pé. Ganhámos a Taça 
do Algarve e caímos de pé. 
Sinto-me, neste momento, al-
tamente aldrabado, pelas pes-

soas que não honraram os seus 
compromissos”, remata.

Afirmando não ter “cara” 
para pedir aos atletas que con-
tinuem a trabalhar sem receber, 
Hélder Leal vê o futuro em co-
res negras. “Vejo o panorama 
mais negro de sempre. Eu sinto 
na pele, no ordenado com que 
sustento a minha família, mas 
há pessoas que continuam a 
passear, de carro, por Portugal, 
à conta do Estado e daquilo que 
todos pagamos”. 

O POSTAL soube de fonte 
próxima do clube que José 
Ferreira, dirigente da equipa 
de seniores, com longa experi-
ência, vai abandonar o Vela de 
Tavira. Quando lhe pedimos a 
confi rmação, sorriu.Hélder Leal prevê um futuro muito negro para o Clube de Vela

Andebol do Clube de Vela de Tavira
à beira da ruptura
Equipa sénior pode “arrumar as botas” no ano em que ganha a Taça do Algarve

GERALDO DE JESUS
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Andebol da ACV em movimento
Na manhã do passado sábado, as equipas femininas e masculinas do ACV Andebol Clube conquistaram o Festand

da Didáxis, em Riba de Ave, no escalão de minis, que reuniu, ainda, o Maiastars, Fermentões, Xico Andebol e a própria
Didáxis.

Depois a comitiva rumou até ao Pavilhão Multiusos de Guimarães para o jogo decisivo do �playoff� da Seleção
Nacional para o Mundial 2013. Apesar dos objectivos da Selecção Nacional não terem sido atingidos, foi uma grande
tarde de andebol com os atletas do ACV Andebol Clube a terem direito a lugares VIP junto dos jogadores da Seleção
Nacional com quem confraternizaram.
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Juve Lis volta à Challenge Cup
A Juve Lis, quinta no campeonato, vai estar nas
competições europeias de andebol feminino de 2012/3.
Bastava à equipa de André Afra que o vencedor do
final four da Taça de Portugal, disputada na Marinha
Grande, não fosse o Colégio de Gaia. Foi o que
aconteceu. O Madeira SAD venceu na final o Gil Eanes

Página 25



A26

  Tiragem: 4990

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,81 x 26,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42510001 21-06-2012

S. Miguel
do Mato
Joaquim Fernandes

I torneio de andebol da associação
S. Miguel do Mato – minis

No próximo dia
24 de Junho irá reali-
zar-se o I Torneio de
andebol, no escalão
de minis, organizado
pela Escolinha de
andebol da Associ-
ação de S. Miguel do
Mato. O torneio será
disputado pelas
equipas de S. de Besteiros, Ass. de pais do agru-
pamento de escolas de S. Pedro do Sul, a Escola
Profissional de Tondela e a equipa anfitriã, a As-
sociação S. Miguel do Mato. O evento irá reali-
zar-se no Pavilhão Municipal de Vouzela com iní-
cio dos jogos às 14h e o final, com entrega de
troféus, às 18h. A escolinha de andebol convida
todas as pessoas a assistirem a uma tarde, que se
prevê, recheada de desporto, animação e muito
andebol.

“ Desporto é divertido, desporto é saúde,
desporto é São Miguel do Mato”
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BAC organizou

Festa do Andebol
Decorreu no dia 10 de Junho, 

junto à estátua de D. Nuno Álvares 
Pereira, mais uma edição do FES-
TAND, organizada pelo Batalha 
Andebol Clube (BAC).

O evento contou com a presença 
de alguns atletas de renome nacional, 
como João Ferreirinho, do Benfica, 
Pedro Portela, do Sporting, e Maria 
Pereira, da Selecção Nacional.

De salientar a realização de um 
jogo amigável de andebol adaptado, 
com a participação de uma equipa da 
Cercilei e outra da ANDDI/C. Gaia, 
que foi o primeiro jogo a nível nacio-
nal de deficiência intelectual.

Destacou-se ainda, na program-
ação desta festa do andebol, a con-
ferência “Do comportamento à dife-
rença”, na sede do BAC, contando 
com a participação, entre outros, de 
Carlos Resende, treinador do ABC 
de Braga.
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