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Dois títulos para a AAUM no quinto dia dos CNU 2015
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ComUM Online

Autores:

João Quesado

URL:: http://www.comumonline.com/?p=7215

No quinto dia dos Campeonatos Nacionais Universitários, a AAUM conquistou dois títulos, nas
competições masculinas de futsal e andebol. A três dias do fim, os torneios dos CNU 2015 começam a
chegar à derradeira fase, com cinco finais a ocorrerem no dia de amanhã. Os outros títulos do dia
foram conquistados pelo IPSantarém, que derrotou o AEISCTE-IUL, na final do torneio de futsal
feminino, e pela AAUAveiro que, na final de andebol feminino, foi mais forte do que a UPorto, virando
o jogo a seu favor. Entre as cinco finais de amanhã, a AAUM estará presente em duas, defrontando a
AEFADEUP tanto no torneio de futebol de 11, como na final do torneio de voleibol feminino. Os
minhotos derrotaram a AAUBI na meia-final de futebol com dois golos marcados na conversão de
grandes penalidades, gerando alguma contestação do lado do adversário. Também a equipa de hóquei
em patins dos anfitriões se mantém na luta pelo ceptro da sua competição, apurando-se para as
meias-finais ao derrotar a UPorto. As outras finais do dia 24 serão disputadas entre AEFADEUP e
AAUAveiro no basquetebol masculino, AAUAveiro e AACoimbra no basquetebol feminino e ainda
AEFEUP e IPPorto no voleibol masculino.
Abril 23, 2015
Joao Quesado
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UMinho de ouro no andebol e futsal
HEPTACAMPEÕES nacionais não perdem um jogo há sete anos e revalidaram o título. Futsal masculino somou também a vitória
na final e a UMinho conquistou, assim, mais duas medalhas de ouro. Bracarenses ainda garantiram presença na final de voleibol.
CNU’S

| Redacção |

A Associação Académica da
Universidade do Minho terminou o dia de ontem com dois ouros e uma nova final garantida
nos Campeonatos Nacionais
Universitários que estão a decorrer em Braga e Guimarães. Os
campeões nacionais e mundiais
universitários de Andebol masculino voltaram a entrar em
campo para uma final frente ao
IPLeiria vencendo por 39-24. Já
no futsal masculino, a equipa
minhota recusou-se a voltar a
não fazer parte do pódio na modalidade e retirou o título à Académica de Coimbra ao vencer
por 4-2. A equipa de hóquei em
patins também se apurou para as
meias-finais e a de voleibol feminino para a final.
O Instituto Politécnico de Santarém sagrou-se campeão nacional universitário de futsal feminino, naquela que foi a sua primeira presença numa competição universitária da modalidade.
Entrou a perder no campeonato,
mas o destino ditava outra sorte
e, após uma partida inédita com
a Associação de Estudantes do
Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa, conseguiu vencer a competição com
um claro resultado de 4-1.
Já a Universidade do Porto esteve perto de ceder o seu lugar
de vice-campeã nacional universitária de andebol feminino à
Associação Académica da Universidade de Aveiro, mas a formação do centro lutou até ao fim
e sagrou-se campeã nacional,
deixando o 2.º lugar novamente
para a equipa do norte (22-27).
No futebol 11, após um jogo

NUNO GONÇALVES

Equipa masculina de andebol da Associação Académica da Universidade do Minho, campeã nacional e mundial universitária em título, sagrou-se heptacampeã nacional

que gerou alguma contestação
por parte da Associação Académica da Universidade da Beira
Interior, a equipa da casa conseguiu apurar-se, ao ganhar por 2-1,
para mais uma final, desta vez
frente à Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto, que venceu a vice-campeã AAC nas
grandes penalidades (7-8).
A AEFADEUP esteve também
em destaque no dia de ontem
por, apesar de ainda não ter ganho nenhum ouro, ter conseguido garantir lugar em alguns pódios. Para além do futebol 11, a
AEFADEUP vai disputar hoje a
final de basquetebol masculino e
a meia-final de hóquei em patins
com a AAUAv.
Hoje são conhecidos mais
campeões, já que se disputam as
meias-finais e final do hóquei
em patins e as finais de basquetebol, voleibol e futebol 11.

DR

Futsal minhoto também esteve em destaque ao conquistar o título nacional na modalidade
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UMINHO de ouro
no andebol e futsal
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"Os Gordos" marcarão presença no Campeonato Europeu de Andebol de Praia .
Desporto em Matosinhos
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24-04-2015

URL:: http://www.desportomatosinhos.pt/os-gordos-marcarao-presenca-no-campeonato-europeu-de-andebolde-praia/

O Clube Naval de Leça tem a sua equipa de Andebol de Praia "Os Gordos" apurada, pela segunda vez,
para o Campeonato da Europa "Eurohandball-Beachtour".
A competição deste ano decorre na Hungria, de 22 a 24 de maio, e "Os Gordos" vão defrontar, para
além da seleção anfitriã, as seleções da Croácia (campeã em título), Rússia, Espanha, Croácia,
Polónia, Holanda e Suíça.
A anterior presença, em 2012, culminou com um honroso 8º lugar.
A equipa de Andebol de Praia "Os Gordos" é reconhecida oficialmente pela Federação Portuguesa de
Andebol e conta com jogadores de Andebol "indoor" dos mais diversos e importantes clubes nacionais
da modalidade.
Em comunicado, o clube refere que "é com enorme orgulho e entusiasmo que iremos acompanhar
toda a prestação desta equipa durante a sua representação do Clube Naval de Leça e também do
nosso país".
Abril 23, 2015
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6O pavilhão “Os Marialvas” acolhe

amanhã as Jornadas do Campeonato Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas. O
promotor da atividade é a Associação dos
Amigos do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais.
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II Congresso
de Espinho
realiza-se
no dia 1 Maio
Andebol
Formação

Homologado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude com 1,4 créditos para treinadores de Graus I, II, III e IV,
vai ter lugar, a 1 de Maio, o II
Congresso de Andebol de Espinho, que terá como tema “Pensar hoje o Andebol do futuro”.
Trata-se de uma iniciativa da
secção de andebol do Sp. Espinho, em co-organização com a
Câmara Municipal local, e irá
decorrer no Centro Multimeios.
Joana Cerqueira (prof. de Psicologia do Desporto), António
Marreiros (presidente do Conselho Nacional de Arbitragem
da Federação e ex-árbitro), Rui
Garganta (prof. Associado na
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto), Miguel Ribeiro (prof. de Educação Física
e ex-seleccionador nacional de
Angola de seniores femininos),
José António Silva (coordenador do Gabinete de Andebol da
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e actual treinador do Fafe), Paulo Sá (prof,
auxiliar no Instituto Universitário da Maia e formador de treinadores da Federação deAndebol de Portugal) e Pedro Vieira
(Director Técnico daAssociação
deAndebol do Porto e treinador
de guarda-redes das selecções
nacionais jovens) serão os prelectores do evento. |

Página 7

A8

ID: 58970875

24-04-2015

Tiragem: 8500

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,44 x 30,80 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

OPINIÃO | CARLOS DIAS

carlos.dias03@gmail.com

Esfera internacional

E

ste ano, duas equipas portuguesas chegaram às finais de competições internacionais, o que, de certa
forma, não é muito habitual: O SL Benfica no voleibol e o ABC/UMinho no andebol. As Taça Challenge,

em que as duas equipas portuguesas se notabilizaram, podem
não ser as competições mais exigentes nas respetivas modalidades, em termos competitivos, mas não deixam de ser uma
competição internacional. No voleibol, o SL Benfica foi um
digno vencido, e no andebol, as perspetivas estão em aberto,
pois os adversários são romenos e a final será disputada a duas
mãos (primeiro o ABC/UMinho joga no Sá Leite, em maio).
Chegar às respetivas finais foram feitos muito dignificantes para o nosso desporto, porque acima de tudo, quer o ABC/
/UMinho quer o SLB, afastaram equipas que em termos de
orçamento global são 4 ou 5 vezes maiores que os das equipas portuguesas. Os orçamentos não fazem na globalidade as
equipas, mas ajudam a construir equipas equilibradas e competitivas. No caso especial do ABC/UMinho a comparação é
como entre o David e o Golias.
O esforço financeiro do clube bracarense é sempre titânico, porque é um clube de dimensão pequena, no entanto,
a grandeza do clube também se vê pela cultura andebolística
que conseguiu criar nos seus simpatizantes, pelo trabalho da
sua formação, pelo seu historial a nível interno e até nas velhas noites europeias, que provocaram enchentes, repletas de
entusiasmo e fulgor, no Pavilhão Sá Leite.
Não sou da modalidade, mas gosto de estar atento a ela. Segundo o que parece, o Carlos Resende, é um treinador jovem,
que pelas suas reações, discurso e formação é um ser humano
de excelência, e, para além disso, é um vencedor. Como atleta, foi e é um ícone da modalidade e, agora, como treinador
tem conseguido valorizar jogadores jovens, carregar equipas
com espirito ganhador e competitivo, exponenciar o nível de
organização da equipa, compor boas equipas sobrepondo experiência e juventude. Apesar de ser aparentemente sereno,
apresenta e articula um discurso público muito inteligente,
apresenta ideias claras e parece saber bem o que quer.
É evidente que o ABC/UMinho sofre de um problema de
raiz: é um clube de formação que tenta usar os quadros formados no clube. Isto tem vantagens, mas também algumas
desvantagens. É sempre mais fácil construir uma equipa ganhadora quando os euros é que “ditam as leis”, mas para isso
é preciso ter dinheiro. Por outro lado, para os clubes formadores, é sempre difícil apostar e investir na formação de um
atleta e depois ter que o ver partir, quando chega o momento de poder ser “reembolsado”, em campo, desse investimento. A vantagem maior que o clube bracarense apresenta é poder inculcar nos seus atletas a irreprimível vontade de vencer.
O que se nota, ao analisar o jogo do ABC/UMinho, é que a
organização da equipa está muito ajustada ao valor individual.
Existe uma conivência positiva entre todos, de forma que parece emergir um respeito constante por um conjunto de princípios (defensivos e ofensivos) e que leva o coletivo a ter uma
certa postura combativa em grupo, simultânea, com um espirito de ajuda significativo, e acima de tudo, com a consciência
clara dos seus limites. É mais que evidente que o clube bracarense não tem plantel para vencer tudo! Mas, com os recursos
humanos que tem, estar na final da Challenge Cup e ter vencido a Taça de Portugal é muitíssimo bom, dignificante e motivador para alimentar este grupo, muito jovem, e elevar o nome da cidade, da região e do País para esferas internacionais.
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Triângulo das Bermudas
... em Braga

O

triângulo das Bermudas é mundialmente conhecido
por ser uma área onde aconteceram misteriosos desaparecimentos com justificações que, às vezes, invocam o sobrenatural.

Na nossa cidade nos últimos anos surgiu um fenómeno
semelhante. Com três vértices também, quase apetece chamar-lhe o triângulo das Bermudas… de Braga. Universidade do Minho (UM), ABC e SCB criaram parcerias de sucesso envolvendo diversas modalidades, duas das quais, futsal
e andebol, recentemente fizeram desaparecer do radar de
equipas profissionais, classificações honrosas e troféus que
acabam por “aterrar” na nossa cidade.
Na UM, apesar de não se lecionar nenhum curso de desporto, os responsáveis perceberam há muito que este (desporto) contribui para a melhoria da prestação académica dos
estudantes, valorizando simultaneamente a instituição que
os acolhe. Coincidência, ou talvez não, no dia em que escrevo este artigo, as equipas de futsal e andebol da UM disputam as finais dos respetivos CNU’s.
Mas, e voltando aos outros dois vértices do triangulo em
questão, causou e continua a causar algum constrangimento a equipas profissionais, serem superadas por outras, cuja
maioria dos atletas não vivem do, nem para os desportos em
causa. Refiro-me, como é óbvio, às equipas de andebol do
ABC e de futsal do SCB. O ABC, digno vencedor da taça de
Portugal em andebol após superar nas meias-finais e final,
SCP e FCP, ainda consegue abrilhantar a época, apurando-se
para uma Final Europeia. O futsal do SCB também brilhou
ao conquistar na fase regular um honroso 2.º lugar, vencendo na penúltima jornada em casa do SCP. Claro que nestes
casos, os derrotados argumentam que as equipas em causa
também têm profissionais. É verdade, ao que apurei, o SCB
tem quatro no seu plantel e o ABC, um ou dois. Com este número residual, só alguém com falta de senso pode argumentar que têm condições semelhantes às das outras equipas com
quem lutam por títulos. É totalmente diferente um treinador
poder organizar a sua semana de trabalho de acordo com o
que ele entende ser melhor para a evolução da equipa e dos
jogadores, ou ter de sujeitar o grupo a um horário compatível para… todos. E isso só se consegue com treinos de madrugada, ou à noite, o que, convenhamos, não são as horas
mais adequadas para um atleta ser sujeito a cargas intensas.
O termo amador, por coincidência, ou talvez não, quando separado transforma-se em duas palavras e adquire um
significado curioso: “ama” “dor”. Alguém que ama a dor, normalmente é apelidado de… masoquista. E, se calhar, é o que
estes atletas, simultaneamente empresários, advogados, estudantes ou trabalhadores por conta de outrem, são. Pessoas
que se dedicam de corpo e alma a uma modalidade na procura da superação das dificuldades do dia a dia e na luta com
equipas profissionais.
Os meus parabéns pois, a quem veste literalmente a camisola e com sacrifícios pessoais, laborais e familiares, através
da sua insistência e persistência consegue obter sucesso em
desportos de alto rendimento. Termino fazendo votos para
que o triângulo das Bermudas de Braga, brevemente se possa
transformar em quadrado, pentágono, hexágono ou… envolvendo com igual sucesso o hóquei, basquetebol, voleibol, ou…
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Futsal e andebol

DR

Universidade do Minho
com dois títulos nacionais

Equipas
minhotas
de futebol
11 e voleibol
disputam
finais
UMinho renovou título nacional de andebol masculino

A

de Ciências do Trabalho
e da Empresa, conseguiu
vencer a competição com
um claro resultado de 4-1.
Já a Universidade do
Porto esteve perto de ceder o seu lugar de vice-campeã nacional universitária de andebol
feminino à AAUAveiro,
mas a formação do centro lutou até ao fim e sagrou-se campeã nacional
universitária da modalidade, deixando o 2.º lugar
novamente para a equipa
do norte (22-27).

Futebol
minhoto
na final
No futebol 11, após um

jogo que gerou algumas
contestações por parte da
AAUBI, a equipa da casa
conseguiu apurar-se, ao
ganhar por 2-1, para mais
uma final, desta vez frente à AEFD da Universidade do Porto, que venceu
a vice-campeã nacional
universitária da modalidade, AAC, já nas grandes
penalidades (7-8) após um
empate a 2 bolas no tempo regulamentar.
Para além do futebol
11, a AEFADEUP vai ainda disputar hoje a final de
basquetebol masculino
com a AAUAv e a meia-final de hóquei em patins também com Aveiro.
A equipa está tam-

bém presente nos jogos
que ainda decorrem para apurar quem vai competir nas finais de voleibol feminino e masculino.
Ontem conseguiu ainda conquistar o 3.º lugar
na competição de futsal
feminino.
Também a AAUAv se
destacou ao apurar-se para as modalidades referidas acima e ainda, num
dos últimos jogos do dia,
para a final de basquetebol feminino onde irá disputar o pódio com a AAC.
Hoje disputam-se as
meias-finais e final do hóquei em patins e as finais
de basquetebol f/m, voleibol f/m e de futebol 11.

DR

Associação Académica da Universidade do Minho
terminou o dia de
ontem dos campeonatos nacionais universitários com dois ouros e
uma nova final garantida.
Os campeões nacionais e
mundiais universitários
de andebol masculino voltaram a entrar em campo
para uma final frente ao
IPLeiria a quem venceram por 39-24.
Já no futsal masculino,
a equipa minhota recusou-se a voltar a não fazer
parte do pódio na modalidade e retirou o título à
Académica de Coimbra
no confronto direto na final (4-2). Também a equipa de hóquei em patins
apurou-se para as meias-finais e a de voleibol feminino para a final.
O Instituto Politécnico de Santarém sagrou-se
campeão nacional de futsal feminino, naquela que
foi a sua primeira presença numa competição universitária da modalidade.
Entrou a perder no campeonato, mas o destino
ditava outra sorte e, após
uma partida inédita com
a Associação de Estudantes do Instituto Superior

Aveiro conquistou o título feminino no andebol
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DE FUTSAL
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desporto P.28

FUTSAL
E ANDEBOL
DA UMINHO
CAMPEÕES
NACIONAIS
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SAD ENFRENTA
PASSOS MANUEL
Será com o Passos Manuel que o
Madeira SAD irá disputar o 8.º/9.º
lugar da I Divisão Masculina de andebol: O primeiro jogo será a nove
de maio na Escola Qt.ª Marrocos e
o segundo a 16 de maio no Pavilhão do Funchal.
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PLAY-OFF FEMININO
ARRANCA COM DÉRBI
Arranca amanhã o "play-off " que
irá culminar com o apuramento do
campeão nacional de andebol feminino. Oito equipas vão disputar
este grupo, entre as quais as duas
madeirenses, que se defrontam
logo nesta ronda inicial: Sports
Madeira-Madeira SAD, às 15 horas
no Pavilhão do Funchal. MaiastarsColégio João Barros, Juve Lis-Alavarium e Colégio Gaia-JAC são os
restantes jogos.
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Hugo Santos: «Seleção? É o sonho de qualquer jogador»
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PORTISTA estreia-se na convocatória DOS SENIORES A Seleção concentrou-se ontem no CAR de Gaia,
apresentando o ponta-esquerda do FCPorto, Hugo Santos, como estreia nas convocatórias dos
seniores, privados do lesionado Pedro Solha (Sporting). O jovem, de 23 anos, ficou satisfeito com a
oportunidade de Rolando Freitas (selecionador) para preparar o duplo compromisso com a Ucrânia,
em jogos do Grupo 5 de qualificação para o Europeu, que se disputam em Brovary (dia 30) e Gaia (3
de maio), respetivamente. "É muito importante estar neste grupo. É o sonho de qualquer jogador. A
minha chamada deve-se à boa época no FCPorto. Quanto ao nosso adversário, já temos uma pequena
noção da qualidade da Ucrânia, mas temos ainda algum tempo para nos prepararmos. Só nos passa
pela cabeça vencer os dois jogos e continuar a depender apenas de nós próprios", considerou Hugo
Santos, que já foi campeão nacional por quatro vezes e tem uma Supertaça conquistada pelos
dragões, onde joga desde os 7 anos. Dos 18 jogadores convocados por Rolando Freitas, só não
compareceram Tiago Rocha (Wisla Plock) e Jorge Silva (Anaitasuna), que chegam a Gaia na segundafeira.
, 24 abril de 201506:05
A.R. Filipe Farinha
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06:05 . Record Por A.R. - Record A Seleção concentrou-se ontem no CAR de Gaia, apresentando o
ponta-esquerda do FCPorto, Hugo Santos, como estreia nas convocatórias dos seniores, privados do
lesionado Pedro Solha (Sporting).O jovem, de 23 anos, ficou satisfeito com a oportunidade de Rolando
Freitas (selecionador) para preparar o duplo compromisso com a Ucrânia, em jogos do Grupo 5 de
qualificação para o Europeu, que se disputam em Brovary (dia 30) e Gaia (3 de maio),
respetivamente. "É muito importante estar neste grupo. É o sonho de qualquer jogador. A minha
chamada deve-se à boa época no FCPorto. Quanto ao nosso adversário, já temos uma pequena noção
da qualidade da Ucrânia, mas temos ainda algum tempo para nos prepararmos. Só nos passa pela
cabeça vencer os dois jogos e continuar a depender apenas de nós próprios", considerou Hugo Santos,
que já foi campeão nacional por quatro vezes e tem uma Supertaça conquistada pelos dragões, onde
joga desde os 7 anos.Dos 18 jogadores convocados por Rolando Freitas, só não compareceram Tiago
Rocha (Wisla Plock) e Jorge Silva (Anaitasuna), que chegam a Gaia na segunda-feira.
06:05 . Record
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Duração: 00:01:47

RTP Açores - Telejornal
Açores
ID: 58974016

OCS: RTP Açores - Telejornal Açores

23-04-2015 08:25

Andebol: porting da Horta perdeu com o Madeira SAD
http://www.pt.cision.com/s/?l=45eed1bc

No andebol, o Sporting da Horta perdeu com o Madeira SAD por 26-25.

Repetições: RTP Açores - Telejornal Açores , 2015-04-23 00:01
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CNU´s 2015: IPSantarém chegou, viu e venceu. Minho e Aveiro de ouro
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A Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) terminou o dia com dois ouros e uma nova
final garantida. Os campeões nacionais e mundiais universitários de Andebol masculino voltaram a
entrar em campo para uma final frente ao IPLeiria (39-24), que não se conseguiu adiantar no
marcador e terminou em 2º lugar. Já no Futsal masculino, a equipa minhota recusou-se a voltar a não
fazer parte do pódio na modalidade e retirou o título à Académica de Coimbra (AAC) no confronto
direto na final (4-2). Também a equipa de Hóquei em Patins apurou-se hoje para as meias-finais e a
de Voleibol feminino para a final.
O Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) sagrou-se campeão nacional universitário de Futsal
feminino, naquela que foi a sua primeira presença numa competição universitária da modalidade.
Entrou a perder no campeonato, mas o destino ditava outra sorte e, após uma partida inédita com a
Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (AEISCTE-IUL),
conseguiu vencer a competição com um claro resultado de 4-1.
Já a Universidade do Porto (U.Porto) esteve perto de ceder o seu lugar de vice-campeã nacional
universitária de Andebol feminino à Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), mas a
formação do centro lutou até ao fim e sagrou-se campeã nacional universitária da modalidade,
deixando o 2º lugar novamente para a equipa do norte (22-27).
No Futebol 11, após um jogo que gerou algumas contestações por parte da Associação Académica da
Universidade da Beira Interior (AAUBI), a equipa da casa conseguiu apurar-se, ao ganhar por 2-1,
para mais uma final, desta vez frente à Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto (AEFADEUP), que venceu a vice-campeã nacional universitária da modalidade,
AAC, já nas grandes penalidades (7-8) após um empate a 2 bolas no tempo regulamentar.
A AEFADEUP surge também em destaque no dia de hoje por, apesar de ainda não ter ganho nenhum
ouro, ter conseguido garantir lugar em alguns pódios. Para além do Futebol 11, a AEFADEUP vai ainda
disputar amanhã a final de Basquetebol masculino com a AAUAv e a meia-final de Hóquei em Patins
também com Aveiro. A equipa está também presente nos jogos que ainda decorrem para apurar quem
vai competir nas finais de Voleibol feminino e masculino. Hoje conseguiu ainda conquistar o 3º lugar
na competição de Futsal feminino.
Também a AAUAv se destacou ao longo do dia de hoje ao apurar-se para as modalidades referidas
acima e ainda, num dos últimos jogos do dia, para a final de Basquetebol feminino onde irá disputar o
pódio com a AAC.
Amanhã disputam-se as meias-finais e final do Hóquei em Patins e as finais de Basquetebol f/m,
Voleibol f/m e de Futebol 11.
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Futsal e andebol da UM
asseguram lugar na final
BRACARENSES garantiram a presença na final na qual procuram, durante
o dia de hoje, chegar ao tão desejado título nacional universitário.
CNU’S

| Redacção |

DR

Andebol masculino da AAUM vai disputar a final frente ao IP Leiria

A Associação Académica da
Universidade do Minho, anfitriã
das Fases Finais Concentradas
dos Campeonatos Nacionais
Universitários, assegurou ontem
a presença nas finais de andebol
e de futsal masculinos. Também
a Universidade do Porto (U. Porto) agarrou a oportunidade de
vencer mais um campeonato,
desta vez no andebol feminino.
Sem descurar as restantes modalidades disputadas, que ainda
jogavam a fase de grupos, as
atenções estiveram viradas para
as modalidades de andebol e de
futsal f/m que iam apurar as
equipas que hoje competem pelo
título de campeão nacional universitário de cada modalidade.
No andebol feminino, o IPLeiria, actual campeão, chegou à
meia-final, onde enfrentou a
AAUAv. No entanto, não conseguiu garantir lugar na luta pela
renovação do título, deixando-a
entregue ao vencedor da final
entre a U. Porto, que derrotou a
AEISMAI, e a formação aveirense. O pavilhão de Lamaçães
vai ser o palco da final de andebol feminino onde, pelas 16.30
horas, Porto e Aveiro vão dispu-

tar o título universitário.
Na competição masculina, a
equipa do Minho, detentora dos
títulos de campeã nacional e
mundial universitárias, continuou no seu caminho da vitória
ao derrotar a AAUAV por 34-23.
Esta vai defrontar a AEFMH no
jogo para o 3.º e 4.º lugares, que,
por sua vez, foi vencida pelo
IPLeiria. A grande final disputa-se hoje no pavilhão Flávio Sá
Leite pelas 16 horas. O apuramento do 3.º e 4.º classificados
decorre mais cedo, pelas 14 horas no mesmo local.
Em Guimarães, disputavam-se
os últimos jogos da fase de grupos do futsal e preparavam-se
para entrar nas fases eliminatórias. A primeira grande surpresa
foi o não apuramento da actual
campeã nacional universitária
no feminino, a AA Coimbra, para as meias-finais, assim como a
vice-campeã AAU Évora, que
foi derrotada pela Associação de
Estudantes da Faculdade de
Desporto da UP (AEFADEUP),
por 4-5. Já o IPSantarém, responsável pela derrota da AAC
(0-2), promete continuar a dar
cartas naquela que é a sua primeira participação no futsal universitário feminino. Após empatar a uma bola com a UTAD, no

jogo que apurou quem vai defrontar a final com a AE do ISCTE-IUL (vencedora do jogo
frente à AEFADEUP), acabou
por ganhar nos penáltis.
Em masculinos, a AAUM não
derrotou a AEISCAC por 6-0 e
também se apurou para a final a
actual campeã nacional, AA
Coimbra, ao vencer o IP Viseu
por 4-0. As finais de futsal feminino e masculino decorrem hoje,
o masculino de manhã, a partir
das 10 horas, no Pavilhão do
Inatel, e o feminino de tarde, a
partir das 14.30 horas, no Pavilhão Multiusos, em Guimarães.
O futebol 11 teve mais uma
jornada da fase de grupos e saíram apuradas para os quartos-de-final as equipas da AAUM,
UBI, Coimbra e FADEUP.
Também o Voleibol masculino
apurou a AE da Faculdade de
Economia do Port, a AAC, a Faculdade de Engenharia da UP
(AEFEUP), a AAUM, o IP Porto, a AAUAv, a AEIST e a AEFADEUP para os ‘quartos’.
Teve ainda início ontem o hóquei masculino, onde as equipas
da AEIST, a AAUAv e a U.Porto
já tiveram a oportunidade de se
destacar e ganhar vantagem para
os próximos jogos, que se disputam durante o dia de hoje.
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Equipa feminina de voleibol da Universidade do Minho garantiu a presença nos quartos-de-final dos CNU’s
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Equipa do Arsenal de Canelas com o vereador e patrocinadores

Arsenal de Canelas
quer título distrital
Ambição A equipa segue imparável no distrital da categoria.
Falhado o apuramento para o nacional, o objectivo passa por
conquistar o título
Andebol
Juvenis Femininos

Por uma diferença de apenas
dois golos, as meninas do Arsenal de Canelas falharam o principal objectivo da época, que seria o apuramento para o Campeonato Nacional, lugar alcançado pela Associação Académica de Espinho.
Passado o período da tristeza,

a turma orientada por Hélder
Oliveira depressa estabeleceu
uma nova meta, também ela
arrojada: conquistar o título de
campeã distrital de Aveiro.
“Desde o início da época que
sempre assumimos a candidatura de garantirmos a presença
na fase nacional. É pena que
por apenas dois golos não tivéssemos conseguido tal
proeza, mas agora já redefini-

mos objectivos e neste momento queremos ser campeões distritais”, referiu o treinador em dia de apresentação
dos novos patrocinadores da
equipa de juvenis feminina do
Arsenal de Canelas.
Antes da recepção ao Ílhavo
Andebol Clube, que terminou
com a vitória da formação canelense, por 35-24, os representantes das empresas “Garagem

Progresso”, “Pastelaria Bolívar”,
“Padaria/Pastelaria Cristal” e
“Supermercados Couto” juntaram-se ao jovem colectivo para
receberem uma saudação da
assistência e, depois, durante o
“derby”, degustarem um lanche
oferecido pela Direcção presidida por Guilherme Domingues. “É apenas um gesto simbólico, mas também de reconhecimento pela ajuda que estas pessoas nos têm dado”, sintetizou o dirigente.
Neste acto, e em representação da autarquia de Estarreja,
esteve o vereador João Alegria,
transmitindo, em nome do presidente Diamantino Sabina,
uma palavra de elogio, apreço
e colaboração para projectos
futuros que o Arsenal de Canelas venha a abraçar.
Para já, a equipa feminina
soma e segue no campeonato
distrital tendo em vista a conquista do ceptro maior, aquele
que dará brilhantismo a uma
temporada que segue em bom
ritmo. |

Plantel
Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Posição
Joana Simões . . . . . . . . . . . . . . . . . .Guarda-redes
Inês Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ponta Esquerda
Francisca Moutela . . . . . . . . .Ponta Esquerda
Bárbara Silva . . . . . . . . . . . . . . . . .Ponta esquerda
Leonor Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pivot
Maria Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pivot
Mariana Ferreira . . . . . . . . . .Lateral esquerda
Andreia Silva . . . . . . . . . . . . . . .Lateral esquerda
Ana Claro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Central
Dulce Resende . . . . . . . . . . . . . . . . .Lateral direita
Treinador
Hélder Oliveira
Dirigentes
Anabela Oliveira e Fernando Macedo
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UMINHO
As equipas de futsal e andebol masculino da Universidade do Minho garantiram
presença na ﬁnal.
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Campeonatos Nacionais Universitários

DR

Universidade do Minho
nas finais de futsal e andebol
Faculdade de Ciências e
Tecnologia, a AAUM, a
AEIST, a AEFADEUP, a
Universidade de Lisboa, a
AEFEP e a AAUAv. A tarde
está reservada para os jogos dos quartos de final.

Hóquei
e basquetebol

Universidade
do Minho
finalista
nas provas
de futsal
e andebol
Voleibol feminino da UMinho em ação

Associação Académica da Universidade do Minho,
anfitriã das fases
finais concentradas dos
Campeonatos Nacionais
Universitários, assegurou
ontem a presença nas finais de andebol e de futsal masculinos. Também
a Universidade do Porto
agarrou a oportunidade
de vencer mais um campeonato, desta vez no andebol feminino.
As atenções estiveram
viradas para o andebol
e futsal (masculino e feminino) que iam apurar
as equipas que hoje vão
competir pelo título de
campeão nacional de cada modalidade.
No andebol feminino,
o IPLeiria, campeão nacional, chegou à meia-final, onde enfrentou a
AAUAv, mas não conseguiu garantir lugar na prova pela renovação do título, deixando-a entregue
ao vencedor da final entre a UPorto, que derrotou a AEISMAI, e a formação aveirense. O pavilhão
de Lamaçães vai ser o palco da final de andebol feminino onde, pelas 16h30,

A

defrontaram-se a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro.
Na competição masculina, a equipa do Minho, detentora dos títulos de campeã nacional
e mundial universitárias,
derrotou a AAUAv por 34-23. Esta vai defrontar a
AEFMH no jogo para o
3.º lugar, que, por sua vez,
foi vencida pelo IPLeiria.
A final disputa-se hoje, no
pavilhão Flávio Sá Leite, pelas 16h00. O apuramento do 3.º classificado
decorre mais cedo, pelas
14h00, no mesmo local.

do ISCTE-IUL (vencedora do jogo frente à AEFADEUP), acabou por ganhar o jogo nas grandes
penalidades.
No futsal masculino, a
AAUM não deixou a AEISCAC passar à final, vencendo por 6-0. Também
se apurou para a final a
atual campeã nacional,
AAC, ao vencer o IPV por
4-0. As finais de futsal feminino e masculinos decorrem hoje; em masculinos a partir das 10h00,
no Pavilhão do Inatel, e
em femininos a partir das
14h30, no Multiusos.

Futsal em Guimarães

Futebol 11

Em Guimarães, disputaram-se os últimos jogos
da fase de grupos do futsal. A primeira surpresa
foi o não apuramento da
atual campeã nacional no
feminino, a AACoimbra,
para as meias-finais, assim como a vice-campeã
AAUE, que foi derrotada
pela AEFADEUP, por 5-4.
Já o IPSantarém, responsável pela derrota da AAC
(0-2), após empatar a uma
bola com a AAUTAD, no
jogo que apurou quem vai
defrontar a final com a AE

O futebol 11 teve mais
uma jornada da fase de
grupos e saíram apuradas
para os quartos de final as
equipas da AAUM, da AA
da Universidade da Beira Interior, da AAC e da
AEFADEUP.
Ta m b é m o vo l e i bol masculino apurou
aAEFEP, AAC, AEFEUP,
A AU M , I P P, A AUAv,
AEIST e a AEFADEUP
para os quartos de final.
No feminino, joga-se
hoje a fase eliminatória
com a UCP-CRP, a AE da

Ontem teve ainda início
o hóquei masculino, onde as equipas da AEIST, a
AAUAv e a U.Porto já tiveram a oportunidade de
ganhar vantagem para os
jogos de hoje.
No basquetebol masculino continuam a decorrer os jogos da fase
de grupos. No grupo A,
a Faculdade de Economia do Porto venceu a
Académica de Coimbra
por 48-45, após prolongamento. Já no jogo que
colocou frente a frente o
Instituto Superior Técnico
e a Universidade do Minho, a academia minhota ganhou por 10 pontos
(59-49).
As partidas disputadas
do grupo B foram equilibradas mas as equipas que
somaram mais pontos foram as da Universidade de
Évora e AEISCAL.
No grupo C, o Instituto Universitário de Lisboa venceu a Faculdade
de Ciências e Tecnologias
da Universidade de Lisboa
por 43-54. A Faculdade de
Desporto da Universidade
do Porto venceu a Universidade da Beira Interior.
Para o basquetebol feminino este foi o primeiro dia de competição. A
AAC ganhou os dois jogos
frente à AAUM (55-44) e à
U.Lisboa (61-33). A AEFEP
perdeu com a AAUM (4754) mas venceu o segundo por um ponto frente
à AA da ULisboa (66-65).
No grupo B, a AEISCTE – IUL perdeu com a
AEFEUP por 28-60 e a
AAUAv conseguiu uma
vitória frente à AAUBI. Página 27
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Andebol

Didáxis vice-campeã regional
A equipa de juvenis da Didáxis marcou presença na
final regional do Desporto Escolar, que se disputou em
São João da Madeira e garantiu a respetiva presença na
fase nacional da competição. A Didáxis venceu os dois
jogos disputados com o Colégio de Gaia e com a Escola Secundária Daniel Sampaio (Baltar) e conseguiu,
desta forma, mais uma vez, os seus objetivos.
O jogo com o Colégio de Gaia foi muito disputado
tendo a Didáxis vencido por 30-25. No segundo jogo
as adversárias não mostraram capacidade para discutir
o resultado e foram derrotadas por números esclarecedores das diferenças entre as duas equipas. O resultado final foi favorável às atletas da Didáxis por 47-9.
No ano passado, a Didáxis foi vice-campeã nacional
do Desporto Escolar em andebol feminino e este ano,
volta à final four com o objetivo de conseguir vencer.
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Vitória tangencial relega SAD
para a disputa do 7.º lugar

O Madeira SAD recebeu e venceu
ontem o Sporting da Horta por 26-25,
com 13-13 ao intervalo, no jogo da 2.ª
mão do apuramento dos 5.º ao 8.º lugares do Andebol 1. Um triunfo pela
diferença mínima da equipa madeirense que foi insuficiente para inverter
a derrota por seis golos (33-27) no jogo
da 1.ª mão. É a equipa açoriana que vai
disputar o 5.º e 6.º lugares com o
Águas Santas, enquanto que a equipa
de Paulo Fidalgo defrontará o Passos
Manuel para atribuição do 7.º e 8.º
postos.
Depois da derrota expressiva em
casa do Sporting da Horta a missão da
equipa madeirense era difícil ou quase
impossível, pois precisava de vencer
por sete golos de diferença. Mas
desde a fase inicial do jogo ficou claro
que era tarefa ciclópica dar a volta à
eliminatória frente a um adversário
com outros argumentos, nomeada-

DR

O MADEIRA SAD TINHA A DIFÍCIL TAREFA DE VENCER O SPORTING DA
HORTA POR UMA DIFERENÇA DE SETE
GOLOS PARA QUALIFICAR-SE PARA A
DISPUTA DO 5.º LUGAR. OS MADEIRENSES VENCERAM OS AÇORIANOS MAS
PELA DIFERENÇA MINÍMA (26-25) E
VÃO CONTENTAR-SE EM DISPUTAR O
7.º LUGAR COM O PASSOS MANUEL.

Hugo Lima deu a vitória ao Madeira SAD, mas é o Sp. Horta que disputa o 5.º lugar.

mente uma 1.ª linha com jogadores
muito fortes, quer no processo defensivo, quer nas ações ofensivas, com
destaque para Yosdany Ballard. Além
das dificuldades em ultrapassar o
bloco açoriano, a equipa madeirense
revelava-se precipitada nas ações
ofensivas e alguma ineficácia na finalização. Dois golos de vantagem foi a diferença máxima conseguida na primeira parte que fechou com um
empate (13-13). Na etapa complemen-

tar o Sp. Horta colocou-se em vantagem, chegando a ter quatro golos de
diferença (17-21), mas nos derradeiros
minutos a equipa madeirense mostrou
forte atitude competitiva e deu a volta
ao resultado com Hugo Lima, a cinco
segundos do apito final, marcar o golo
do triunfo (26-25). Nuno Silva com 8
golos foi o melhor marcador do Madeira SAD. Segue-se o duplo confronto com o Passos Manuel para definir o 7.º e 8.º lugares.
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MADEIRENSES DIRIGEM JOGO EUROPEU
A dupla de árbitros madeirenses de andebol
Duarte Santos / Ricardo Fonseca foram nomeados
pela Federação Europeia de Andebol (EHF), para
dirigir um jogo de qualificação para o Europeu
2016. A dupla internacional vai dirigir na próxima
quarta-feira, dia 29, o jogo entre a Suíça e a República Checa, em seniores masculinos, que se
realiza na cidade suíça de Schaffhausen. O jogo,
da 3.ª ronda do Grupo 6 de qualificação para o
Campeonato da Europa 2016, tem início pelas
20:00, no BBC Arena. O delegado é o austríaco
Klaus Lang.
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A Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) terminou o dia com dois ouros e uma nova
final garantida. Os campeões nacionais e mundiais universitários de Andebol masculino voltaram a
entrar em campo para uma final frente ao IPLeiria (39-24), que não se conseguiu adiantar no
marcador e terminou em 2º lugar. Já no Futsal masculino, a equipa minhota recusou-se a voltar a não
fazer parte do pódio na modalidade e retirou o título à Académica de Coimbra (AAC) no confronto
direto na final (4-2). Também a equipa de Hóquei em Patins apurou-se hoje para as meias-finais e a
de Voleibol feminino para a final.
O Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) sagrou-se campeão nacional universitário de Futsal
feminino, naquela que foi a sua primeira presença numa competição universitária da modalidade.
Entrou a perder no campeonato, mas o destino ditava outra sorte e, após uma partida inédita com a
Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (AEISCTE-IUL),
conseguiu vencer a competição com um claro resultado de 4-1.
Já a Universidade do Porto (U.Porto) esteve perto de ceder o seu lugar de vice-campeã nacional
universitária de Andebol feminino à Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), mas a
formação do centro lutou até ao fim e sagrou-se campeã nacional universitária da modalidade,
deixando o 2º lugar novamente para a equipa do norte (22-27).
No Futebol 11, após um jogo que gerou algumas contestações por parte da Associação Académica da
Universidade da Beira Interior (AAUBI), a equipa da casa conseguiu apurar-se, ao ganhar por 2-1,
para mais uma final, desta vez frente à Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto (AEFADEUP), que venceu a vice-campeã nacional universitária da modalidade,
AAC, já nas grandes penalidades (7-8) após um empate a 2 bolas no tempo regulamentar.
A AEFADEUP surge também em destaque no dia de hoje por, apesar de ainda não ter ganho nenhum
ouro, ter conseguido garantir lugar em alguns pódios. Para além do Futebol 11, a AEFADEUP vai ainda
disputar amanhã a final de Basquetebol masculino com a AAUAv e a meia-final de Hóquei em Patins
também com Aveiro. A equipa está também presente nos jogos que ainda decorrem para apurar quem
vai competir nas finais de Voleibol feminino e masculino. Hoje conseguiu ainda conquistar o 3º lugar
na competição de Futsal feminino.
Também a AAUAv se destacou ao longo do dia de hoje ao apurar-se para as modalidades referidas
acima e ainda, num dos últimos jogos do dia, para a final de Basquetebol feminino onde irá disputar o
pódio com a AAC.
Amanhã disputam-se as meias-finais e final do Hóquei em Patins e as finais de Basquetebol f/m,
Voleibol f/m e de Futebol 11.
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LISBOA - A Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), anfitriã das Fases Finais
Concentradas dos Campeonatos Nacionais Universitários (CNU's), assegurou hoje, dia 22, a presença
nas finais de Andebol e de Futsal masculinos. Também a Universidade do Porto (U.Porto) agarrou
também a oportunidade de vencer mais um campeonato, desta vez no Andebol feminino. Sem
descurar as restantes modalidades disputadas, que ainda jogavam a fase de grupos, as atenções
estiveram viradas para as modalidades de Andebol f/m e de Futsal f/m que iam apurar as equipas que
amanhã vão competir pelo título de campeão nacional universitário de cada modalidade. No Andebol
feminino, o Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), atual campeão nacional universitário da
modalidade, chegou à meia final, onde enfrentou a Associação Académica da Universidade de Aveiro
(AAUAv). No entanto, não conseguiu garantir lugar na prova pela renovação do título, deixando-a
entregue ao vencedor da final entre a U.Porto, que derrotou a Associação de Estudantes do Instituto
Superior da Maia (AEISMAI), e a formação aveirense. O pavilhão de Lamaçães vai ser o palco da final
de andebol feminino onde, pelas 16h30, a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro vão
disputar o título universitário. Na competição masculina, a equipa do Minho, detentora dos títulos de
campeã nacional e mundial universitárias, continuou no seu caminho da vitória ao derrotar a AAUAv
por 34-23. Esta vai defrontar a Associação de Estudante da Faculdade de Motricidade Humana
(AEFMH) no jogo para o 3º e 4º lugares, que, por sua vez, foi vencida pelo IPLeiria. A grande final
disputa-se amanhã no pavilhão Flávio Sá Leite pelas 16 horas. O apuramento do 3º e 4º classificados
decorre mais cedo, pelas 14 horas no mesmo local. Em Guimarães, disputavam-se os últimos jogos da
fase de grupos do Futsal e preparavam-se para entrar nas fases eliminatórias. A primeira grande
surpresa foi o não apuramento da atual campeã nacional universitária no feminino, a Associação
Académica de Coimbra (AAC), para as meias finais, assim como a vice-campeã AA da Universidade de
Évora (AAUE), que foi derrotada pela Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da UP
(AEFADEUP), por 4-5. Já o Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém), responsável pela derrota
da AAC (0-2), promete continuar a dar cartas naquela que é a sua primeira participação no Futsal
universitário feminino. Após empatar a 1 bola com a AA da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (AAUTAD), no jogo que apurou quem vai defrontar a final com a AE do ISCTE-IUL (vencedora
do jogo frente à AEFADEUP), acabou por ganhar o jogo nas grandes penalidades. No Futsal masculino,
a AAUM não deixou a Associação de Estudante do Instituto Superior de Contabilidade e Administração
de Coimbra (AEISCAC) passar à final, vencendo-a por 6-0. Também se apurou para a final a atual
campeã nacional, AAC, ao vencer o Instituto Politécnico de Viseu (IPV) por 4-0. As finais de Futsal
feminino e masculino vão decorrer durante o dia de amanhã, o masculino de manhã, a partir das 10
horas, no Pavilhão do Inatel, e o feminino de tarde, a partir das 14h30, no Pavilhão Multiusos, em
Guimarães. O Futebol 11 teve mais uma jornada da fase de grupos e saíram apuradas para os
quartos-de-final as equipas da AAUM, da AA da Universidade da Beira Interior, da AAC e da
AEFADEUP. Também o Voleibol masculino apurou a AE da Faculdade de Economia do Porto (AEFEP), a
AAC, a AE da Faculdade de Engenharia da UP (AEFEUP), a AAUM, o IP do Porto (IPP), a AAUAv, a
Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico (AEIST) e a AEFADEUP para os quartos-definal. No feminino, vai-se jogar amanhã a fase eliminatória com a Universidade Católica do Porto
(UCP-CRP), a AE da Faculdade de Ciências e Tecnologia, a AAUM, a AEIST, a AEFADEUP, a
Universidade de Lisboa, a AEFEP e a AAUAv. A tarde está reservada para os jogos dos quartos-de-
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final. Hoje teve ainda início o Hóquei masculino, onde as equipas da AEIST, a AAUAv e a U.Porto já
tiveram a oportunidade de se destacarem e ganharem vantagem para os jogos de amanhã. No
basquetebol masculino continuam a decorrer os jogos da fase de grupos. No grupo A, a Faculdade de
Economia do Porto venceu a Académica de Coimbra por 48-45, após prolongamento. Já no jogo que
colocou frente a frente o Instituto Superior Técnico e a Universidade do Minho, a academica minhota
levou a melhor e ganhou por 10 pontos (59-49). As partidas disputadas do grupo B foram equilibradas
mas as equipas que somaram mais pontos foram as da Universidade de Évora (AAUE 40-39 AEFEUP) e
do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (AAUAv 62-64 AEISCAL). No grupo
C, o Instituto Universitário de Lisboa venceu a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de
Lisboa por 43-54. A Faculdade de Desporto da Universidade do Porto mostrou-se superior ao vencer a
Universidade da Beira Interior. Para o basquetebol feminino este foi o primeiro dia de competição. A
AAC ganhou os dois jogos frente à AAUM (55-44) e à U.Lisboa (61-33). A AEFEP perdeu com a AAUM
(47-54) mas venceu o segundo por um ponto frente à AA da ULisboa (66-65). Os jogos do grupo B
ainda decorrem no complexo desportivo de Azurém, em Guimarães, mas já existem vencedores dos
primeiros jogos do dia. A AEISCTE - IUL perdeu com a AEFEUP por 28-60 e a AAUAv conseguiu uma
vitória frente à AAUBI. Durante a noite de hoje, a partir das 21h30, vai realizar-se uma tertúlia,
organizada no âmbito dos 25 anos da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), com o
tema "Quadros Universitários: Dimensão e Oportunidades", que vai decorrer no Salão Nobre da
Reitoria da UMinho. A iniciativa tem como oradores convidados o Selecionador Nacional/Universitário
de Futsal, Jorge Braz, o Selecionador Nacional/Universitário de Andebol masculino, Rolando Freitas, e
o Treinador de Taekwondo - Alto rendimento e Universitário da Universidade do Minho.
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ANDEBOL

ACV COM DUAS
ATLETAS NOS
CAMPEONATOS
UNIVERSITÁRIOS
A ACV Andebol Clube vai estar representado nos
campeonatos nacionais universitários, com a presença de
duas das suas atletas. Trata-se de Mélanie Oliveira e Jéssica
Dias, ambas atletas de formação, onde além da competição
desempenham funções técnicas e de apoio e que foram,
agora, convocadas pelas respectivas academias das escolas
superiores que frequentam para ingressarem nos Campeonatos Nacionais Universitários 2015, que decorre em
Braga, de 19 a 26 de Abril.
Refira-se que Mélanie Oliveira defende as cores da
Associação Académica da Universidade do Minho, enquanto
Jéssica Dias compete pela Associação de Estudantes do
Instituto Superior da Maia.
Entretando, o ACV realizou, neste fim-de-semana cerca
de uma dezenas de jogos, desde Esposende a Felgueiras
e de Famalicão a Guimarães. O clube orgulha-se dos níveis
de qualidade e evolução invulgares que alcançou para um
projecto tão jovem e adianta que a alegria a imagem de
marca que as suas equipas irradiam em todos os encontros.

Página 35

A36

ID: 58935242

16-04-2015

Tiragem: 12000

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 20,02 x 7,19 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Ò Ò andebol

juniores femininos da sir 1º Maio triunfam
No passado domingo, a equipa de
juniores masculinos da SIR 1º Maio
recebeu o eterno rival de Leiria, o AC
Sismaria, e venceu por 23-19, tendo
subido ao 3º lugar da classificação da
II Divisão Nacional de Juniores. Já as
juniores femininas, por sua vez, receberam e venceram (29-25) a Juve Lis.
No sábado, a equipa de seniores femininos da SIR 1º Maio, que disputa a
fase final do Campeonato Nacional da

II Divisão, recebeu o São Felix da Marinha, e triunfou por 21-20. As juvenis,
por seu turno, foram até ao reduto do
Alavarium e perderam por 13-8.
Nos restantes escalões destaque
para os infantis masculinos que receberam e venceram a Batalha por 14-10
para o campeonato nacional, e os seniores que para o regional receberam
o Salvaterra de Magos vencendo por
32-23.

Calendário para os jogos a disputar no Pavilhão Municipal da Marinha
Grande (Nery Capucho):
Sábado: Juvenis Femininos: 14h –
SIR 1º de Maio x Colégio João De Barros (Taça Primavera)
Domingo: Iniciados masculinos: 10h
- SIR 1º de Maio x Pombal (Taça Primavera); Iniciados femininos: 12h - SIR 1º
de Maio x 3 AAA Almeirim (Taça Primavera). ß
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