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Com a subida das “taixas”, o
português é que paga...

Desporto

AAUBI promove Taekwondo
Num mês repleto de actividades desportivas, os atletas da UBI conseguiram assegurar
a sua presença na final do Campeonato Nacional Universitário de Voleibol de Praia e
também a realização do III Open de Taekwondo da Covilhã.

Eduardo Alves

A deslocação à Praia da Madalena,
em Vila Nova de Gaia, valeu à
equipa feminina de Voleibol da
AAUBI, a passagem à fase final des-
ta competição. A academia covi-
lhanense esteve presente nesta
iniciativa com duas equipas, uma
feminina e outra masculina.
  Carla Presa e Claúdia Presa for-
maram a equipa feminina que
conseguiu um segundo lugar nes-
ta prova. Uma classificação que
coloca as duas atletas directa-
mente na fase final do Campeo-
nato Nacional de Voleibol. As duas
jovens apenas realizaram um jo-
go, devido ao facto de duas for-
mações de outras universidades
terem faltado a este torneio. A
equipa masculina, composta pelos
atletas André Barata e Bruno Dias
acabou por não conseguir a clas-
sificação directa para a final deste
campeonato. Os atletas da UBI
conseguiram vencer os dois jogos
em que participaram. Contudo,
devido à falta de algumas equipas

acabaram por não se realizar todos
os jogos agendados. A equipa mas-
culina está agora no quinto lugar a
nível nacional. Uma posição que a
manter-se no próximo torneio de
Tavira, dias 19 e 20 de Abril, per-
mite ao dois atletas estarem pre-
sentes na final do Campeonato
Nacional.

Taekwondo na Covilhã
  A AAUBI será responsável pela or-
ganização do III Open de Taekwon-
do da Covilhã. Uma prova de cariz
nacional que reúne na “cidade ne-
ve” equipas de todo o território.
  Esta iniciativa está agendada para
o próximo dia 22 de Abril e terá
lugar no pavilhão 1 da UBI. Toda a
organização da prova está a cargo
da Secção Desportiva da AAUBI. Os
responsáveis lembram que um dos
objectivos primeiros, para este tor-
neio, vai no sentido de “primar pela
qualidade, para que, a médio prazo,
este evento seja cotado como um dos
melhores e mais prestigiantes, a ní-

vel nacional, na modalidade”. Ro-
sa Domingues, da secção despor-
tiva, avançou ao Urbi que “está já
garantida a participação de vários
campeões nacionais, atletas que
estão também envolvidos em
competições internacionais”. Os
membros da AAUBI lembram o es-
forço que tem vindo a ser feito “pa-
ra aumentar o nível técnico e or-
ganizativo desta prova”. Durante
a tarde de competições, com início
marcado para 13h30. O pavilhão
da UBI, vai ser palco de combates
(formato olímpico), com competi-
ções para ambos os sexos, em es-
calões juniores e seniores. As finais
das provas estão agendadas para
as 17 horas de dia 22.
  Ainda durante o mês de Abril,
mais precisamente nos dias 26 e
27, a AAUBI promove mais um
torneio “24 Horas de Futsal”. Um
evento aberto a todos os alunos,
docentes e funcionários da UBI. As
inscrições para esta prova já estão
abertas.

Torneio inter-universitário de programação

UBI no mapa informático
O torneio inter-universitário de programação realizado na UBI colocou a instituição no roteiro das grandes iniciativas científicas
que têm lugar em Portugal.

Eduardo Alves

Começa já a fazer história, o nome
“Secreto” no torneio de progra-
mação entre universidades, que
se realiza há quatro anos em Portu-
gal. Uma prova que coloca alunos
de todas as instituições de ensino
superior lusas a competir entre si,
com o objectivo de “resolverem um
conjunto de problemas de progra-
mação”, explica Simão Sousa, do-
cente do Departamento de Infor-
mática da UBI.
  Este ano, entre as 62 equipas
inscritas para a prova, o primeiro
lugar foi, tal como no ano passado,
conseguido pela equipa “João Se-
creto”. Uma equipa formada por
estudantes da Universidade de
Aveiro conseguiu assim resolver
o maior número de problemas du-
rante as três horas em que decor-
reu a prova.
  As nove equipas da UBI que parti-
ciparam neste evento “não conse-
guiram resolver nenhum dos de-
safios”, refere o docente responsá-

vel pelo evento. A melhor classifi-
cação dos alunos ubianos foi alcan-
çada pelo conjunto denominado
“Kaworka”. Ainda assim, Simão
Sousa mostra-se “muito orgulhoso”
com os elementos da UBI que parti-
ciparam na prova. “Os resultados
permitem-nos verificar que a me-
lhor equipa da UBI esteve prestes a
solucionar os dois problemas mais
difíceis”. Algo que, a registar-se, co-
locaria a equipa “talvez no segundo
lugar”. Simão Sousa, docente que

esteve envolvido em toda a prepa-
ração do concurso, coloca de lado a
tabela classificativa. Uma vez, que
para este docente do Departamento
de Informática, “o mais importan-
te é participar” e tem sido “a presen-
ça constante” em todas as activida-
des deste género, por parte de do-
centes e alunos, “que tem colocado a
UBI no mapa informático nacio-
nal”. Simão Sousa lembra que a UBI
é uma universidade relativamente
recente nesta área, “mas que já con-

quistou o seu lugar no seio das mais
prestigiadas instituições, a nível
nacional”.

Pedagogia pura
  Este tipo de desafios, que consiste em
resolver um problema informático
é sobretudo “pedagógico”. Segundo
o responsável pela organização da
prova, “não é preciso ter conheci-
mentos muito profundos de progra-
mação para vingar nestes desafios”.
Simão Sousa afirma que a chave
para abrir a porta do sucesso, neste
tipo de prova, “está no espírito de
equipa”. Para encontrar uma reso-
lução válida, “os alunos têm de em-
pregar uma série de conhecimen-
tos, em várias áreas”, refere. Infor-
mática, matemática, álgebra, são
apenas algumas das disciplinas que
podem estar implícitas nos desafios

Simão Sousa prepara agora a
grande final nacional deste tipo de
desafios. A 21 de Outubro pró-
ximo, a Biblioteca Central da UBI
vai transformar-se numa sala de
informática, onde 18 equipas de
diferentes universidades portu-
guesas vão estar reunidas. A Ma-
ratona Inter-Universitária de Pro-
gramação vai ter lugar na UBI. Uma
prova com a duração de cinco ho-
ras em que os participantes vão ter
de resolver um total de nove pro-
blemas informáticos que vão desde
o cálculo de áreas até à melhor for-
ma de transmissão de mensagens
recorrendo a códigos. Os desafios a
ser apresentados “aos melhores
alunos da área” vão ser prepara-
dos por um comité nacional onde
também estão presentes alguns
docentes da UBI.

Nas provas participaram equipas de todo o país


