


Revista de Imprensa
23-12-2014 

1. Correio do Minho, 23-12-2014, AC Vermoim fecha ano em beleza 1

2. Diário de Notícias da Madeira, 23-12-2014, João e Pedro na selecção A 2

3. Jogo, 23-12-2014, Portugal defronta Roménia 3

4. Jogo, 23-12-2014, "Aqui lida-se bem com a pressão" 4

5. Mais Futebol.pt, 23-12-2014, Modalidades Nacionais - Ténis de Mesa - Um título
(muito) inédito e o ouro mais valioso que veio pelos jovens | Maisfutebol.iol.pt

5

6. Record, 23-12-2014, «Um sucesso» 7

7. Record Online, 23-12-2014, Alexandrina Barbosa "muito contente" com a prata no
Europeu

8

8. Sapo Online - Sapo Desporto Online, 23-12-2014, Alexandrina Barbosa "muito
contente" com a prata no Europeu

9

9. Correio do Minho, 22-12-2014, ABC/UMinho cede quatro jogadores à selecção
nacional

10

10. Diário de Aveiro, 22-12-2014, Pedro Marques chamado à Selecção Nacional de
Andebol

11

11. Diário de Notícias da Madeira, 22-12-2014, Noruega vence Europeu de andebol
feminino

12

12. Diário do Minho, 22-12-2014, Quatro atletas do ABC na seleção nacional 13

13. Correio do Minho, 21-12-2014, Universidade do Minho distingue  83 alunos com
mérito desportivo

14

14. Correio do Minho, 21-12-2014, FC Porto vence Sporting  e festeja conquista da
Supertaça

15

15. Diário de Notícias da Madeira, 21-12-2014, FC Porto de João Ferraz conquista
Supertaça

16

16. Diário do Minho, 21-12-2014, FC Porto conquistou Supertaça de andebol 17

17. Jornal da Madeira, 21-12-2014, O FC Porto conquistou ontem... 18

18. Correio do Minho, 20-12-2014, 14 agrupamentos e 11 clubes 19

19. Correio do Minho, 20-12-2014, Arsenal da Devesa preparado para receber hoje
Sanjoanense

20

20. Correio do Minho, 20-12-2014, Solidariedade académica  rendeu  2000 brinquedos 21

21. Diário do Minho, 20-12-2014, Dois do ABC e um do Xico chamados à seleção júnior 22

22. Diário do Minho, 20-12-2014, Génios desportivos entregues  aos melhores de
Guimarães

23

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A5
#A7
#A7
#A8
#A8
#A8
#A9
#A9
#A9
#A10
#A10
#A10
#A11
#A11
#A11
#A12
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A14
#A15
#A15
#A15
#A16
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A23


23. Diário do Minho, 20-12-2014, Arsenal recebe Sanjoanense  esta noite no Flávio Sá
Leite

25

24. Sport TV1 - Últimas Notícias, 19-12-2014, Programação da Sport TV 26

25. Sport TV1 - Últimas Notícias, 19-12-2014, Europeu de Andebol Feminino 27

26. Sport TV1 - Últimas Notícias, 19-12-2014, Destaques 28

27. Sport TV2 - Síntese, 19-12-2014, Europeu de Andebol Feminino 29

28. Defesa de Espinho, 18-12-2014, Andebol Júnior academista vitorioso em Salreu 30

29. Defesa de Espinho, 18-12-2014, Andebol tigre lidera Nacional da 3ª Divisão 31

30. Comércio de Guimarães, 17-12-2014, Xico derrotado 32

31. Comércio de Baião, 03-12-2014, Equipa de Baião em grande forma com resultados
surpreendentes

33

#A25
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A28
#A28
#A29
#A29
#A30
#A30
#A31
#A31
#A32
#A32
#A33
#A33
#A33


A1

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,09 x 9,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57201475 23-12-2014

Andebol
AC Vermoim fecha
ano em beleza
O Andebol ACV fechou o ano
civil de 2014 com a presença
de Raquel Rodrigues na res-
pectiva selecção e com uma
vitória da sua equipa júnior
feminina, agora sob a batuta
do professor Paulo Ramôa,
em Vila Nova de Gaia frente
ao C.J. Garret num jogo que
controlou por completo.
Os dias de época festiva não
terão a vertente competitiva
mas o preparo não será des-
curado porque a 4 de Janeiro
a competição volta em força .
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A5 Modalidades Nacionais - Ténis de Mesa - Um título (muito) inédito e o ouro mais
valioso que veio pelos jovens | Maisfutebol.iol.pt
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2014 foi um ano em que, no plano nacional, as modalidades (que excluem o futebol) trouxeram para
Portugal mais de uma mão cheia de títulos europeus. Começamos por cima - que é como quem diz
pela categoria sénior - porque, em escalões mais jovens, há dois campeões do mundo a registar. São
sete os títulos de campeões europeus que vieram para o país em modalidades que vão desde as artes
marciais aos desportos náuticos. Passando pelo ténis de mesa, um dos pontos altos do ano para o
desporto português. Em setembro, Portugal conquistou o título de campeão da Europa por equipas de
ténis de mesa. A conquista inédita e o facto de ter sido conseguida em Lisboa deram ainda um
impacto maior ao feito protagonizado por Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro. O resto da
proeza esteve em vencer a final frente à Alemanha, então hexacampeã em título. A canoagem voltou
a escrever a ouro o anuário português e um dos títulos europeus chegou pela embarcação de Emanuel
Silva e João Ribeiro. A dupla portuguesa sagrou-se campeã da europa de K2 500 metros. E houve
outros dois ouros entre canoas e caiaques. José Ramalho foi campeão europeu de maratonas K1. Nuno
Barros foi campeão europeu de maratonas C1. O plano náutico é completado com a medalha de ouro
de Pedro Fraga, campeão da Europa de skiff ligeiro. Sérgio Silva voltou a inscrever o nome ao mais
alto nível ao sagrar-se campeão europeu de duatlo sprint. trouxe um título continental para Portugal
nas artes marciais ao ganhar os Europeus de taekwondo na categoria de -58kg. [embedded content]
As exibições lusas alargaram-se ao nível planetário mesmo que, nos seniores, só tenham chegada à
prata. Portugal teve dois títulos de vice-campeão mundial em 2014. Ambos em agosto. Fernando
Pimenta, Emanuel Silva, João Ribeiro e David Fernandes foram os segundos a cortar a meta em K4
1.000 metros nos Mundiais de Moscovo. E foi também na Rússia que Telma Monteiro conquistou a
(sua quarta) medalha de prata num campeonato do mundo de judo, (a terceira) na categoria de -
57kg. A nível mundial, o balanço do ano português carateriza-se ainda por três terceiros lugares nos
pódios. Nos mundiais de trampolim, Portugal conseguiu os melhores resultados de sempre na
disciplina de tumbling: Raquel Pinto ganhou o bronze (e Beatriz Botelho ficou em quarto lugar). Os
canoístas campeões europeus nas maratonas voltaram a deixar a sua marca nos mundiais de
setembro. José Ramalho e Nuno Barros trouxeram dos Estados Unidos as medalhas de bronze em K1
e C1, respetivamente. Não havendo duas sem três, Rui Lacerda fez o mesmo nos escalões mais jovens
da canoagem. O português ganhou a prova de maratona C1 nos Europeus sub-23 e foi ao campeonato
do Mundo conquistar a medalha de bronze. Tiago Romão não deixou escapar o título europeu júnior de
minitrampolim nos campeonatos que se realizaram em Guimarães. Joana Cunha deu a Portugal o
primeiro título continental no taekwondo nos Europeus sub-21 ao ganhar o ouro na categoria -57kg.
Em Valongo, a seleção portuguesa sub-20 de hóquei em patins também não falhou na conquista do
quarto título europeu consecutivo - localidade que deu mesmo que falar no hóquei... Mas, nos
escalões jovens, foram dois os maiores destaques portugueses: Não só pelo ouro que ganharam, mas
porque o(s) ganharam tanto a nível europeu como mundial. Em dois meses seguidos (julho e agosto),
Ivo Oliveira foi, primeiro, campeão da Europa e, depois, campeão do mundo de ciclismo de pista júnior
na prova de perseguição individual. Regressando ao mar, ou não se estivesse a falar de Portugal,
Vasco Ribeiro também juntou no mesmo ano os títulos de campeão europeu e mundial de surf
juniores. O surfista do Estoril celebrou o título continental em Espanha e fez a consagração mundial na
Ericeira, na Praia de Ribeira D`Ilhas. [embedded content] A canoagem portuguesa ao mais alto nível
não deixou de ganhar também medalhas de bronze com mais atores. Só Teresa Portela ganhou duas
nos Europeus: em K1 200 metros e K1 500 metros. Nos mesmos campeonatos, Hélder Silva também
chegou ao terceiro lugar do pódio em C1 200 metros. Mário Silva trouxe o bronze para o taekwondo
nacional após os combates em -68kg nos Europeus do Azerbaijão. Telma Monteiro também saiu dos
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Europeus de judo de Montpellier com um terceiro lugar em -57kg conquistando a sua 10ª medalha em
outras tantas presenças. O judo português esteve em grande evidência no plano internacional, com
mais uma série de medalhas em vários encontros, a começar pelo European Open de Lisboa: José
Fonseca (-100kg), ouro; André Alves (-73kg) e Nuno Carvalho (-60kg), prata; Célio Dias (-90kg) e
Nuno Saraiva (-73kg), bronze. No Grande Prémio de Astana, Joana Ramos trouxe o ouro nos -52kg.
No Grand Slam de Abu Dhabi, Telma Monteiro voltou a destacar-se com o primeiro lugar nos -57kg.
No atletismo, as medalhas europeias ficaram-se pelo bronze de Jessica Augusto na maratona dos
Campeonatos da Europa. E, fora do continente, o desempenho com mais impacto acabou por ser o de
Sara Moreira pelo terceiro lugar na Maratona de Nova Iorque. Regressa-se às modalidades que
abundam neste balanço para concluir o leque de medalhas ganho por atletas portugueses, pois ainda
estão por referir alguns dos mais novos. Nuno Saraiva (que já foi citado há pouco) ganhou a medalha
de bronze nos Mundiais de juniores de judo (-73kg). E Joana Vasconcelos também ocupou o terceiro
lugar do pódio da prova de K1 1.200 metros dos Mundiais sub-23 de canoagem. Já no ciclismo, Ivo
Oliveira volta aos destaques com mais duas medalhas de bronze em 2014: nos Europeus juniores, na
prova de omnium; nos Mundiais da mesma categoria na prova de Madison 30 km. Esta última foi
realizada em parceria com o seu irmão gémeo. Rui Oliveira juntou a esta medalha mundial a mesma
cor do bronze europeu na prova júnior de scratch. Mantendo este balanço em duas rodas, Rui Costa
perdeu a camisola arco-íris do título mundial do ano anterior, mas ainda conseguiu terminar a época
como o quarto do ranking mundial. O ciclista português venceu o Critério Sint-Nklaas e a Volta à Suíça
pela terceira vez. Rui Costa acabou também por perder títulos em Portugal, pois Nelson Oliveira foi o
grande dominador ganhando-lhe a consagração no contrarrelógio e vencendo também a prova de
fundo nos campeonatos nacionais. Tiago Machado brilhou vencendo a Volta à Eslovénia. Nas duas
rodas com motor, também Paulo Gonçalves perdeu o título mundial, mas o piloto português ainda
acabou a época do todo o terreno das motas como vice-campeão do mundo. João Barbosa brilhou no
automobilismo ao ganhar a clássica 24 Horas de Daytona. João Sousa fecha este leque de atletas
nacionais que não repetiram feitos do ano anterior, mas que também merece referência pelo que
ainda não tinha sido feito. O tenista luso tornou-se o melhor português de sempre no ranking ATP ao
chegar ao 35º lugar da tabela (em junho de 2014), assim como o primeiro na história do ténis
nacional a ser cabeça de série num grand slam: em agosto, no US Open. O plano interno é precedido
por esta imagem de festa do Valongo, pois o clube nortenho conquistou em 2014 o seu primeiro título
de campeão nacional de hóquei em patins. O triunfo emocionante foi na última jornada do
campeonato ganhando ao FC Porto - o então campeão a quem bastava empatar para revalidar o título.
A Taça de Portugal de hóquei foi para o Benfica. Mas o Valongo voltou a abater um histórico vencendo
a Supertaça de hóquei em setembro. No voleibol, o ano começou com o afastamento da seleção
nacional do Mundial deste mesmo ano. A Taça de Portugal da modalidade foi para o Castelo da Maia.
O Benfica revalidou o título de campeão nacional. No tira-teimas da Supertaça de voleibol, em
outubro, o Benfica levou a melhor (com o quarto triunfo consecutivo). Também no mesmo mês de
outubro, o Benfica ganhou a supertaça de basquetebol fazendo a tripla depois das vitórias no
campeonato e na taça. No andebol, os troféus foram mais divididos. O FC Porto venceu o campeonato
- pela sexta vez seguida - e conseguiu a estreia portuguesa na fase de grupos da Liga dos Campeões.
O Sporting ganhou a Taça de Portugal. A supertaça jogou-se há poucos dias. O triunfo foi para o FC
Porto. O ano do futsal teve como primeiro vencedor de um título o Fundão no que respeita à Taça de
Portugal. O campeonato de Portugal foi ganho pelo Sporting, que repetiu a vitória na Supertaça, em
setembro. A seleção nacional participou no Campeonato da Europa de futsal e perdeu uma excelente
oportunidade de trazer o título, pois a Espanha foi eliminada nas mais-finais. Mas foi também nessa
fase que a equipa nacional foi afastada da prova, frente à Itália. No jogo de consolação, a Espanha
atirou com Portugal para o quarto lugar. Em junho, decorreram os campeonatos nacionais de
atletismo. A vitória em masculinos foi para o Benfica. O triunfo em femininos foi para o Sporting.
 
 há 1 hora
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A8 Alexandrina Barbosa "muito contente" com a prata no Europeu
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Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c456ee61

 
espanha perdeu dinate da noruega
A andebolista luso-espanhola Alexandrina Barbosa, atualmente a jogar pela seleção de Espanha,
afirmou esta terça-feira estar satisfeita com o desempenho no Europeu, no qual conseguiu a medalha
de prata, após derrota com a Noruega na final (28-25).
"Os primeiros campeonatos (da Europa e do mundo) que joguei pela Espanha não correram bem, mas
este ano tive a oportunidade e conseguir uma medalha de prata. Jogar um campeonato da Europa e
conseguir uma medalha era um dos meus sonhos e acabei de o conseguir. Estou muito contente por
isso", afirmou a lisboeta em declarações à agência Lusa.
A jogadora, que representa os franceses do Fleury Loiret, disse ainda que o título só escapou à seleção
espanhola por "pequenos detalhes" e admitiu ainda que foi por disputar jogos de elevado nível
competitivo que optou por trocar a seleção portuguesa pela espanhola.
"O principal motivo que me fez pedir a nacionalidade espanhola foi exclusivamente desportivo. Com
Portugal não tinha a oportunidade de jogar e disputar Europeus, Mundiais e agora os Jogos Olímpicos.
Com Espanha, tenho essa oportunidade e é isso que eu quero aproveitar", concluiu.
A seleção espanhola foi derrotada no domingo pela Noruega na final do Europeu de andebol feminino,
por 28-25, no jogo que deu o sexto título continental à seleção nórdica.
 
 
 , 23 dezembro de 201409:38
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Alexandrina Barbosa
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A andebolista luso-espanhola Alexandrina Barbosa, atualmente a jogar pela seleção de Espanha,
afirmou hoje estar satisfeita com o desempenho no Europeu, no qual conseguiu a medalha de prata,
após derrota com a Noruega na final (28-25).
 
 "Os primeiros campeonatos (da Europa e do mundo) que joguei pela Espanha não correram bem,
mas este ano tive a oportunidade e conseguir uma medalha de prata. Jogar um campeonato da
Europa e conseguir uma medalha era um dos meus sonhos e acabei de o conseguir. Estou muito
contente por isso", afirmou a lisboeta em declarações à agência Lusa.
 
 A jogadora, que representa os franceses do Fleury Loiret, disse ainda que o título só escapou à
seleção espanhola por "pequenos detalhes" e admitiu ainda que foi por disputar jogos de elevado nível
competitivo que optou por trocar a seleção portuguesa pela espanhola.
 
 "O principal motivo que me fez pedir a nacionalidade espanhola foi exclusivamente desportivo. Com
Portugal não tinha a oportunidade de jogar e disputar Europeus, Mundiais e agora os Jogos Olímpicos.
Com Espanha, tenho essa oportunidade e é isso que eu quero aproveitar", concluiu.
 
 23-12-2014 08:50A seleção espanhola foi derrotada no domingo pela Noruega na final do Europeu de
andebol feminino, por 28-25, no jogo que deu o sexto título continental à seleção nórdica.
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ANDEBOL
| Redacção | 

Fábio Antunes, Ricardo Pesqueira, Nuno
Pereira e Pedro Marques são os quatro jo-
gadores do ABC/UMinho que integram o
lote dos jogadores convocados para a se-
lecção nacional. 

O selecionador nacional, Rolando Fre-
itas, divulgou ontem a lista de convoca-
dos para o ‘Torneio Inter Municipal Vale
do Coa’ que vai decorrer em Pinhel, Mê-
da e Figueira de Castelo Rodrigo nos
próximos dias 27, 28 e 29 de Dezembro.

A concentração da equipa portuguesa
está agendada para as 16 horas do dia 26
de Dezembro, em Pinhel, onde toda a
comitiva se mantém concentrada até ao
dia 30 de Dezembro. Pelo meio ficam três
jogos com a seleção 'A' da Roménia, que
vão decorrer em Pinhel (27 Dezembro -
21 horas - Sportv); Mêda (28 de Dezem-
bro - 17 horas) e Figueira de Castelo Ro-
drigo (29 de Dezembro - 21 horas).

A lista de convocados , integra  sete jo-
gadores do Sporting Clube de Portugal;
quatro do Futebol Clube do Porto e do
ABC/UMinho e um do Sport Lisboa e
Benfica; Wisla Plock (Polónia) e Anaita-
suna (Espanha).

A lista completa dos convocados é a
seguinte: Ricardo Candeias (Sporting);
Alfredo Quintana (FC Porto); Fábio An-
tunes (ABC/UMinho); Pedro Solha
(Sporting); António Areia (Benfica); Pe-
dro Portela (Sporting); Ricardo Pesqueira
(ABC/UMinho); Tiago Rocha (Wisla
Plock); Gilberto Duarte (FC Porto);
Fábio Magalhães (Sporting); Bjelanovic
(Sporting); Nuno Pereira (ABC/UMin-
ho); Nuno Roque (FC Porto); Rui Silva
(Sporting); Pedro Marques (ABC/UMin-
ho); Pedro Spínola (Sporting); Jorge Sil-
va (Anaitasuna) e João Ferraz (FC Porto).

TORNEIO VALE DO COA

ABC/UMinho cede quatro jogadores
à selecção nacional

DR

Ricardo Pesqueira
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Pedro Marques chamado à Selecção Nacional de Andebol
O aveirense Pedro Marques, que joga no ABC, foi convocado pelo seleccionador
Rolando Freitas para os jogos com a Roménia do Torneio Inter-Municipal Vale do Coa,
que vão decorrer no final do mês, em Pinhel, Mêda e Figueira de Castelo Rodrigo.
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Quatro atletas do ABC
na seleção nacional

ANDEBOL: TORNEIO VALE DO CÔA

Fábio Antunes, Ricardo 
Pesqueira, Nuno Pereira e 
Pedro Marques, todos do 
ABC de Braga, foram cha-
mados por Rolando Frei-
tas para a seleção nacio-
nal de andebol que, engtre 
27 e 29 do corrente, vai 
disputar o Torneio Inter 
Municipal Vale do Coa, 
a decorrer em Pinhel, 
Mêda e Figueira de Cas-
telo Rodrigo.

A concentração da equi-
pa portuguesa está agen-
dada para as 16h00 do dia 
26 de dezembro, em Pi-
nhel, onde toda a comiti-
va se mantém concentra-

da até ao dia 30 de dezem-
bro. Pelo meio ficam três 
jogos com a seleção ‘A’ da 
Roménia, que vão decorrer 
em Pinhel (27 dezembro - 
21h00 – Sportv); Mêda (28 
de dezembro – 17h00) e Fi-
gueira de Castelo Rodrigo 
(29 de dezembro – 21h00).

A lista de convocados, 
integra sete jogadores do 
Sporting; quatro do FC 
Porto e do ABC/UMinho e 
um do Benfica; Wisla Plo-
ck (Polónia) e Anaitasuna 
(Espanha).

A seleção nacional volta 
a concentrar-se no dia 3 de 
janeiro de 2015, para um 

estágio que inclui a parti-
cipação no Torneio Inter-
nacional do Qatar. Nesse 

sentido, será divulgada 
nova convocatória no dia 
30 de dezembro.

Ricardo Pesqueira, um dos academistas convocados

DM
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Rui Serapicos | 

As práticas de desporto universi-
tário acrescentam ao curriculum
competências em domínios de
organização e gestão de tempo e
de esforço e vão diferenciar po-
sitivamente, na vida profissio-
nal, os alunos. Este foi o tom das
intervenções feitas, ontem, na
Universidade do Minho, durante
a cerimónia de entrega de pré-
mios de mérito desportivo. 

“Quem também é bom no des-
porto, é melhor que outros can-
didatos que tenham a mesma
formação académica”, sustentou
Ricardo Cayolla, convidado a
usar da palavra na entrega de
prémios de mérito a 83 alunos
da Universidade do Minho que
se sagraram campeões em diver-
sas modalidades. 

Prosseguindo na sua interven-
ção, Ricardo Cayolla, que é em-
presário e comentador de ténis
no canal Eurosport, ex-jogador
profissional, que chegou a abdi-
car dos estudos para se concen-
trar na modalidade, vindo poste-
riormente a qualificar-se com
um mestrado em Alto Rendi-
mento Desportivo, não fez ceri-
mónia e afirmou mesmo que na
hora de se recrutar uma pessoa
para posições profissionais de
exigência de trabalho em condi-
ções competitivas sob pressão, a
prática desportiva pode ser um
factor de selecção.

Deu como exemplo um caso
ocorrido numa instituição de
crédito. Em última análise, afir-
mou, questiona-se se um candi-
dato “tem vida além do mundo

académico ou se é daqueles Xo-
ninhas que só estudaram”.

Apesar do tempo presente, de
crise financeira, a Universidade
do Minho, através de estruturas
como a Associação Académica e
os Serviços de Acção Social,
tem vindo a consolidar uma ima-
gem de alto rendimento despor-
tivo dos seus estudantes.

Também vem a afirmar-se co-
mo organizadora de eventos de
carácter internacional. 

Questionado pelo Correio do
Minho se as limitações da con-
juntura financeira não condicio-
nam estes desenvolvimentos,
Fernando Parente, responsável
pelo Departamento Desportivo e
Cultural da Universidade do Mi-
nho, frisou que quando acolhe
uma organização de um evento
desportivo, “a palavra de ordem
é sustentabilidade”.

“Procuramos sempre que isso

não pese no orçamento de ne-
nhuma estrutura. É claro que a
crise afecta o desempenho des-
portivo. Há menos dinheiro no
desporto, principalmente no des-
porto escolar, que está a montan-
te, assim como no desporto de
rendimento, o que se reflecte de-
pois na quantidade e na qualida-
de de praticantes”, disse.

Fernando Parente destaca, ain-
da assim, na Universidade do
Minho, “um registo interessante:
81 por cento dos alunos que ob-
tiveram resultados de elevado
mérito desportivo no âmbito
universitário — e sabemos que
são competições fortes, algumas
em níveis de alto rendimento —
conseguem conciliar a prática
desportiva com os estudos. Co-
mo prioridade, os alunos estão
aqui para estudar, mas aqueles
que se dedicam à prática despor-
tiva conseguem conciliar”.

Mesmo em tempo de dificulda-
de, ontem foram entregues pré-
mios a 83 alunos em 107 que fo-
ram campeões universitários,
nacionais, europeus e mundiais,
em modalidades como o andebol
e o taekwondo, o badminton e a
escalada, o atletismo e o futebol
ou o basquetebol. Êxitos estes
que foram alcançados por estu-
dantes de licenciaturas e mestra-
dos diversos, como  Bioquímica,

Educação, Economia, Estudos
Portugueses e Lusófonos, Enge-
nharia Civil ou Economia — es-
tes dois cursos são os que mais
campeões fornecem. .  

No encerramento da sessão,
que incluiu um almoço no Res-
taurante Panorâmico do Cam-
pius de Gualtar, o reitor da Uni-
versidade do Minho, António
Cunha, frisou que o desporto é
“parte integrante do projecto
educativo” e destacou funções
diversas que, na sua perspectiva,
a actividade desportiva cumpre.

“O desporto promove a ima-
gem da universidade e aumenta
a sua atractividade para a capta-
ção de estudantes de alto ren-
dimnto”, salientou.

UMINHO

Campeões da pela Universidade do MInho confraternizaram com reitor e administrador dos Serviços de Acção Social

Universidade do Minho distingue 
83 alunos com mérito desportivo
CAMPEÕES NAS PAUTAS,  pistas de tartan, tabuleiros de xadrez, paredes de escalada ou nos 40x20
metros de um jogo de andebol foram distinguidos ontem pela Universidade do Minho.

UMINHO

Reitor da Universidade do Minho com uma atleta, campeã nos resultados académicos e no desporto

“O desporto é parte
integrante do projecto
educativo” e  “promove a
imagem da universidade e
aumenta a sua
atractividade para a
captação de estudantes de
alto rendimnto”, salientou o
reitor António Cunha.

Marcaram presença,  além
dos premiados, o reitor da
Universidade do Minho,
António Cunha, o
administrador dos
Serviços de Acção Social,
Carlos Silva, o presidente
da Associação Académica,
Carlos Videira, a vereadora
da Câmara Municipal de
Braga, Sameiro Araújo, o
vereador da Câmara
Municipal de Guimarães,
José Bastos, o
representante do Comité
Olímpico de Portugal, José
Garcia, o vice-presidente
da Federação Portuguesa
de Futebol, Pedro Dias, o
vice-presidente da Câmara
Municipal de Estarreja,
Adolfo Vidal, o
comentador da Eurosport,
Ricardo Cayolla. Estes dois
usaram da palavra como
antigos praticantes de
modalidades desportivas.
Ambos concluíram que
essa prática faz diferença
no percurso profissional.

+ presenças
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Andebol
FC Porto vence Sporting 
e festeja conquista da Supertaça
O FC Porto conquistou ontem a Supertaça de andebol, ao vencer o Sporting por tangencial 29-28,
em jogo em que os ‘leões’ falharam um livre de sete metres a dois segundos do fim, na Maia.
Com os “dragões” com apenas três jogadores de campo, e já com o seu técnico Ljubomir Obrado-
vic na bancada (expulso), Rui Silva tinha a oportunidade de igualar o encontro levar a sua equipa
em vantagem numérica para o prolongamento, mas atirou à base do poste esquerdo de Alfredo
Quintana.  Ao intervalo, as equipas estavam empatadas 13-13.
Este foi o sexto título do FC Porto, o que o isola na lista de troféus, seguido do ABC com cinco, Ben-
fica com quatro, Sporting três e Belenenses um.
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FC Porto conquistou
Supertaça de andebol

O FC Porto conquistou ontem a Supertaça de andebol, 
ao vencer o Sporting por tangencial 29-28, em jogo 
em que os “leões” falharam um livre de sete metros 
a dois segundos do fim, na Maia.

Com os “dragões” com apenas três jogadores de 
campo, e já com o seu técnico Ljubomir Obradovic 
na bancada (expulso), Rui Silva tinha a oportunidade 
de igualar o encontro levar a sua equipa em vantagem 
numérica para o prolongamento, mas atirou à base do 
poste esquerdo de Alfredo Quintana.
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O FC Porto conquistou ontem a Su-
pertaça de andebol, ao vencer o Spor-
ting por tangencial 29-28, em jogo
em  que os “leões” falharam um livre
de sete metres a dois segundos do
fim, na Maia. Com os “dragões” com
apenas três jogadores de campo, e já
com o seu técnico Ljubomir Obrado-
vic na bancada (expulso), Rui Silva
tinha a oportunidade de igualar o en-
contro levar a sua equipa em vanta-
gem numérica para o prolongamento,
mas atirou à base do poste esquerdo
de Alfredo Quintana. Ao intervalo, as
equipas estavam empatadas 13-13.
Este foi o sexto título do FC Porto, o
que o isola na lista de troféus, seguido
do ABC com cinco, Benfica com qua-
tro, Sporting três e Belenenses um.
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Subscritores
14 agrupamentos
e 11 clubes
O Centro de Detecção de Talento
Desportivo celebrou ontem o
protocol de colaboração com
representantes de 14 agrupa-
mentos escolares e 11 clubes.
Os agrupamentos de escola con-
celhios são: Vale de S. Torcato,
Abel Salazar, João de Meira, 
D. Afonso Henriques, Virgínia
Moura, Abação, Fernando Távora,
Briteiros, Gil VIcente, Santos Si-
mões, Mário Cardoso, Taipas, pe-
vidém e FRancisco de Holanda.
Os 11 clubes são Vitória Sport
Clube, Moreirense, Xico Andebol,
Guimarães Rugby, Unidos do Ca-
no, JUNI, CAR Taipense, Piratas
de Creixomil, Academia de Pati-
nagem de Guimarães, Associa-
ção Juvenil de Karaté Portugal e
Clube de Ténis de Guimarães. 

§protocolos

ROSA SANTOS

Representante de  agrupamento
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O Arsenal Clube da Devesa re-
cebe hoje às 21 horas, no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite, o Sanjoa-
nense, em jogo a contar para a
14.ª jornada do campeonato na-
cional de andebol da II Divisão ,
Zona Norte.

Na tabela classificativa, que é
liderada pelo Avanca com 39
pontos — e mais um jogo dispu-
tado do que a concorrência, pois
já contabilizou, referentes a esta
ronda três pontos da vitória al-
cançada sobre o Boavista —, os
bracarenses, que se encontram
na segunda posição da classifi-
cação  com 32 pontos, são visita-
dos por um clube que, com 29
pontos, segue em sexto lugar.

Jorginho, um dos capitães dos
bracarenses, em comentário de
antevisão que fez ontem para o
Correio do Minho em conversa
telefónica, adimitiu que a equipa
vinda de S. João da Madeira é
“uma equipa com mais expe-

riência, com mais anos de II Di-
visão, e também com uma média
de idades mais elevada do que a
da nossa equipa, mas em jogo
jogado nós somos melhores”.

“Não temos a experiência nem
a técnica de outras equipas, mas
temos a técnica, a táctica, a ju-
ventude e a irreverência, que

muitas vezes também contam”,
salienta. O jogador do Arsenal
lembra que “jogamos em casa e
temos mais três pontos, por isso,
somos favoritos”.

A equipa bracarense está prati-
camente toda operacional, sendo
única dúvida a condição de Jai-
me Barreiros, que tem estádo au-

sente por lesão, não se sabendo
ainda se pode jogar já hoje.

Este capitão do Arsenal lembra
ainda que o clube tinha definido
como objectivo a manutenção.
O clube é amador, alguns joga-
dores da equipa iicial já emigra-
ram e entre os que ficaram é raro
não haver alguém a faltar por

motivos profissionais, lembra.
Mas, questionado se face ao

desempenho já evidenciado es-
ses objectivos não terão sido re-
vistos ou se já se conversou so-
bre a sustentabilidade de uma
possível subida de escalão, ele
responde apenas que “se nos de-
pararmos com a possibilidade de
ficarmos  entre os três primeiros
que dão acesso á subida não va-
mos desperdiçar a oportunidade.
Se nós não ficarmos entre os três
primeiros o campeonato acaba
em Abril”. 

Note-se ainda nesta ronda o
dérbi minhoto em que o Fafe re-
cebe o Fermentões.

Arsenal da Devesa preparado
para receber hoje Sanjoanense
NO PAVILHÃO SÁ LEITE ÀS 21 HORAS, o Arsenal da Devesa — que é terceiro, recebe o Sanjoanense,
sexto, com menos  três pontos. Capitão de equipa bracarense já admite lugar pela subida.

DR

Arsenal Clube da Devesa joga  com pensamento na preservação do terceiro lugar

FC Porto B-Marítimo
Académico-FC Gaia
Arsenal-Sanjoanense
S. Bernardo-Santana
Fafe-Fermentões
S. Mamede- S. Paio Oleiros
Boavista, 31 - Avanca, 31

“Se nos depararmos com 
a possibilidade de ficarmos
entre os três primeiros 
que dão acesso à subida
não vamos desperdiçar 
a oportunidade. Se não
ficarmos entre os três
primeiros o campeonato
acaba já em Abril”.

Publicidade
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UMINHO
| Redacção | 

Quase 2000 brinquedos novos

ou em bom estado vão levar feli-

cidade a várias centenas de

crianças de Braga, Vieira do Mi-

nho, Guimarães, Famalicão e

também da Ilha do Fogo, em Ca-

bo Verde. Os brinquedos, anga-

riados na campanha ‘Oferece…

e faz uma criança feliz!’, foram

entregues ontem, no complexo

desportivo do campus de Gual-

tar, a instituições de solidarieda-

de. A campanha foi levada a ca-

bo pelos Serviços de Acção So-

cial da UMinho (SASUM), com

a Associação Académica (AA-

UM) e a Associação de Antigos

Estudantes (AAEUM), e que es-

te ano contou ainda com o apoio

expressivo de alguns departa-

mentos internos da UMinho,

com particular destaque o De-

partamento de Engenharia Bio-

lógica que só à sua parte trouxe

várias dezenas de brinquedos

novos. 

Apesar dos tempos difíceis, os

estudantes da academia minhota

e restante comunidade académi-

ca mostraram-se mais solidários

que nunca ao conseguirem atin-

gir o excelente resultado de

1966 brinquedos.  A sessão de

entrega contou com a presença

do administrador dos SASUM,

Carlos Silva, do presidente da

AAUM, Carlos Videira, e do

‘patrono’ da campanha, o atleta

internacional de andebol, joga-

dor do ABC e estudante de Di-

reito da UMinho, Fábio Vidrago,

o qual se mostrou extremamente

contente com o resultado conse-

guido “estou muito contente por

poder ajudar crianças desfavore-

cidas e contribuir para que te-

nham mais um pouco de felici-

dade” disse. Para além destes e

como não poderia deixar de ser,

estiveram também os represen-

tantes das instituições apadri-

nhadas: Rede Social de Guima-

rães; Associação Teatro e

Construção, Famalicão; CAT

Rebelo Duarte de Vieira do Mi-

nho; Cáritas de Braga; CCS San-

to Adrião, Braga; Synergia -

Centro Jovem S. Adrião, Braga;

e Cruz Vermelha Portuguesa,

Braga.

Campanha ‘Oferece... e faz uma criança feliz’

Solidariedade académica “rendeu” 2000 brinquedos

DR

Entrega dos brinquedos decorreu ontem de manhã, no campusa de Gualtar
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ANDEBOL

Dois do ABC e um do Xico    
chamados à seleção júnior

O guarda-redes Pedro Carvalho, do Xico Andebol, e 
Diogo Branquinho e Carlos Martins, ambos do ABC, 
são os três representantes de clubes minhotos na 
seleção nacional de juniores em andebol, no estágio 
que se realiza, de 26 e 30 deste mês, em Figueira 
de Castelo Rodrigo.

A seleção é orientada pelo técnico Luís Monteiro, e 
dela fazem ainda parte atletas do Águas Santas (4), 
Avanca (3), Benfica (3), Porto (1) e ISMAI (3).
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FRANCISCO DE ASSIS

A Câmara Municipal de 
Guimarães, através do seu 
Centro de Deteção de Ta-
lento Desportivo (CDTD), 
assinou um protocolo de 
colaboração com várias 
instituições do concelho, 
entre elas clubes e Agru-
pamentos de Escolas, ten-
do em vista fazer crescer 
os melhores talentos nas-
cidos em Guimarães.

A cerimónia protocolar 
decorreu ontem no Pavi-

lhão Multiusos e, além da 
presença de representan-
tes dos clubes desporti-
vos signatários, o secretá-
rio de Estado da Juventu-
de e do Desporto também 
não quis faltar à cerimó-
nia, tendo em conta que, 
de forma indireta, o pro-
jeto acaba por ser apoia-
do pelo Governo.

No fundo, o protoco-
lo visa fazer potenciar os 
talentos desportivos inde-
pendentemente da modali-
dade, descobertos nos clu-

bes e nas escolas, e en-
tregá-los aos clubes onde 
possam crescer. Ou seja, 
o objetivo é entregar os 
génios desportivos aos 
melhores clubes de Gui-
marães, como salientou 
Amadeu Portilha, ao Diá-
rio do Minho.

«O objetivo é simples: 
descobrir novos talentos 
desportivos, crianças e 
jovens com especiais ap-
tidões de ordem física, 
técnica e psicológica para 
uma determinada moda-

Génios desportivos entregues 
aos melhores de Guimarães

O secretário de Estado do Desporto apadrinhou iniciativa em Guimarães

FRANCISCO DE ASSIS

O Centro de Deteção de Talentos Desportivos, nascido no âmbito 
da Guimarães Cidade Europeia do Desporto 2013, é considerado um 
projeto pioneiro e inovador a nível nacional. E os primeiros resulta-
dos foram ontem apresentados, com entusiasmo, pelo vereador do 
Desporto da Câmara de Guimarães.

Segundo Amadeu Portilha, até este momento já foram sinalizados 
80 alunos com aptidões, 72 foram objeto de observação inicial, 46 
com talentos desportivos identificados, 30 alunos já foram colocados 
nos clubes, com a realização de pelo menos um treino; e 14 já têm 
prática regular de médio e longo prazo. 

Na sua intervenção, o secretário de Estado do Desporto e Juventude, 
lembrou que um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento 
desportivo é a deteção e seleção de talentos. «É com agrado que 
vemos os nossos parceiros de sempre trilharem o caminho das res-
ponsabilidades partilhadas. Por isso, Guimarães e todo o seu tecido 
desportivo estão de parabéns», afirmou Emídio Guerreiro, presente 
na cerimónia protolocar.

Centro já identificou 46 talentos 
desportivos e 14 já praticam  

AUTARQUIA ASSINOU PROTOCOLO COM CLUBES E ASSOCIAÇÕES

Júlio Mendes, presidente do Vitória, assinou protocolo

lidade, que possam pro-
piciar no futuro um alto 
rendimento desportivo», 
disse o vereador do Des-
porto da Câmara de Gui-
marães.

Talentos
entregues
a clubes
de referência 

De acordo com este res-
ponsável, os talentos des-
cobertos vão ser entregues 
a nove clubes de referên-
cia nas modalidades prati-
cadas no concelho em con-
texto escolar. A saber: an-
debol, atletismo, basquete-
bol, desporto de combate, 
futsal, râguebi, rope skip-
ping e voleibol.

Por isso, entre os clu-
bes, destaque para o Vi-
tória SC, Moreirense, Pi-
ratas de Creixomil e Xico 
Andebol. 

Os responsáveis do 
CDTD lembram que, mui-
tas vezes, os melhores 
talentos nascem nos re-
creios das escolas. E o 
objetivo é não perde-los 
de vista.

FRANCISCO DE ASSIS
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DESPORTO PÁGINA 23

Guimarães assina protocolo 
para descobrir talentos desportivos
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NACIONAL DE ANDEBOL – II DIVISÃO

Arsenal recebe Sanjoanense 
esta noite no Flávio Sá Leite

O Arsenal da Devesa recebe, esta noite (21h00), 
no Pavilhão Flávio Sá Leite, a AD Sanjoanense, em 
partida relativa à 14.ª jornada do Nacional da II Divisão 
(zona Norte). Eis os jogos de hoje: Académico FC-FC 
Gaia (21h00), Porto B-CS Marítimo (17h00), Arsenal 
Devesa-AD Sanjoanense (21h00), São Bernardo-CDS 
Santana (18h00), AC Fafe-CCR Fermentões (18h00) 
e São Mamede-Oleiros (17h00).
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Sport TV1 - Últimas

Notícias

 	Duração: 00:10:16

 	OCS: Sport TV1 - Últimas Notícias

 
ID: 57202869

 
19-12-2014 11:46

Programação da Sport TV

http://www.pt.cision.com/s/?l=4f2315cf

 
Destaques da programação da Sport TV.
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Sport TV1 - Últimas

Notícias

 	Duração: 00:00:57

 	OCS: Sport TV1 - Últimas Notícias

 
ID: 57202855

 
19-12-2014 11:43

Europeu de Andebol Feminino

http://www.pt.cision.com/s/?l=1a1aa3bc

 
Espanha e Noruega vão jogar a final do Europeu de Andebol Feminino.
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Sport TV1 - Últimas

Notícias

 	Duração: 00:00:42

 	OCS: Sport TV1 - Últimas Notícias

 
ID: 57202377

 
19-12-2014 11:07

Destaques

http://www.pt.cision.com/s/?l=a164a7a4

 
Destaques:
- Liga portuguesa.
- José Mota quer pontuar no Estádio da Luz.
- Assembleia Geral no Sporting.
- Europeu feminino.
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 	Duração: 00:00:42

 	OCS: Sport TV2 - Síntese

 
ID: 57203339

 
19-12-2014 02:18

Europeu de Andebol Feminino

http://www.pt.cision.com/s/?l=792ca0b1

 
Espanha e Noruega vão jogar a final do Europeu de Andebol Feminino.
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  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 10,61 x 7,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57157412 17-12-2014
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A33

Comércio de Baião (O)   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 8,95 x 29,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57158865 03-12-2014
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