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EUSA Games: andebol
da UMinho luta pelo 5.º lugar

+ mais
No Remo, os atletas da
Universidade do Minho Pedro Vítor
e André Marques classificaram-se
em 9.º lugar da geral.
Para a próxima semana entra em
acção os jogos do futsal masculino.

DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção |

A primeira semana dos EUSA Games que
decorrem em Coimbra, até 28 de Julho,
fica marcada pela boa campanha do andebol masculino da Universidade do Minho
(UMinho) que hoje vai disputar frente à
Universidade de Radboud (Holanda) o 5.º
lugar. O voleibol feminino vai disputar o
9.º lugar frente à Universidade de Helsínquia (Finlândia).
A maior competição multidesportiva alguma vez organizada em Portugal arrancou no passado dia 15 de Julho na cidade
dos estudantes, em Coimbra. Os EUSA
Games levam durante duas semanas mais
de 4000 estudantes/atletas até às margens
do Mondego, onde disputaram o tão ambicionado ouro em 13 modalidades.
A UMinho, que nesta primeira semana
se fez representar nas modalidades de andebol (masculino), basquetebol 3x3 (masculino), remo e voleibol (feminino), é
uma das universidades Europeias que
marca presença neste grandioso evento
desde a sua primeira edição, em 2012, na
cidade espanhola de Córdoba.
O andebol, que partia com o estatuto de
potencial candidato às medalhas, teve
uma boa campanha na fase de grupos,
tendo-se apurado para os quartos-de-final
após duas vitórias e uma derrota.
Nos quartos, frente aos franceses da
Universidade de Marselha, os minhotos
acabariam por sofrer, já muito perto do final, uma derrota por 28-23 (a AAUMinho

DR

Andebol da UMinho com prestação positiva nos Campeonatos Europeus Universitários, em Coimbra

esteve sempre na liderança do marcador
até ao minuto 25 da segunda parte).
Na partida seguinte, e no caminho que
os levou à disputa do 5.º lugar, a equipa
orientada por Eduardo Fernandes derrotou por 28-25 a Universidade de Oslo.
Hoje, frente à Universidade de Radboud
(Holanda), os minhotos vão então disputar o jogo de atribuição do 5.º e 6.º lugares. “Acabámos por não ter a sorte do jogo e acusamos o cansaço e a inexperiên-

cia de alguns jogadores nestes contextos”,
comentou Eduardo Fernandes, que fez
ainda algumas criticas ao modelo competitivo da prova: “Este modelo competitivo, não é o melhor para premiar o real valor das equipas, pois acabamos por jogar
na fase a eliminar com as mesmas equipas
que jogamos na fase de grupos”.
No voleibol feminino, as minhotas, apesar do esforço, não conseguiram ultrapassar a fase de grupos (sofreram três derro-

tas) e viram-se relegadas a lutar pelos lugares extra pódio.
No trajecto até à disputa do 9.º e 10.º lugares finais, a UMinho bateu por três sets
a zero a Universidade de Oslo, Dinamarca. A última partida irá colocar as minhotas frente a outro conjunto nórdico, a Universidade de Helsínquia, Finlândia.
A terminar, e já com todas as partidas
disputadas e classificação final definida,
temos o basquetebol 3x3.
Tal como no voleibol, a fase de grupos
foi madrasta para a UMinho. Com cinco
derrotas em cinco jogos, os minhotos viram-se relegados para a luta dos lugares
mais baixos da classificação geral.
Aí, na única partida disputada, os atletas
orientados por José Costa bateram o Politécnico do Porto por 17- 8 e garantiram o
21.º lugar da geral. “Apesar de falhado o
objectivo traçado, que seria igualar ou
melhor o resultado do ano passado (15.º
lugar), saímos daqui de cabeça levantada
e com o sentimento de dever cumprido. O
nosso grupo era muito complicado (o nível competitivo estava mais elevado que
em 2017) e a componente física continua
a ser um problema para nós. Somos bons
tecnicamente, mas somos sempre mais
baixos e mais leves e isso complica, principalmente num jogo tão físico como o
3x3”, afirma José Costa.
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Comitivas de basquetebol, de futebol, de voleibol e de andebol aumentaram (Arquivo)

Das sete modalidades colectivas dos Açores

Quatro aumentaram as comitivas
Quatro das sete modalidades que têm equipas dos Açores a participaram nos campeonatos nacionais de nível superior viram aumentar
o número de elementos por comitiva já a partir
da nova época.
A deliberação do Conselho do Governo
Regional contempla o basquetebol, o futebol, o
voleibol e o andebol.
A equipa de basquetebol masculino do
Lusitânia e as femininas do União Sportiva e
do Boa Viagem passam de 12 elementos para
15. Nos outras divisões mantêm-se os 11 elementos. São os casos do União Sportiva (1.ª
divisão) e do Angra Basket (Proliga).
As equipas do Praiense, do Sporting Ideal
e do Angrense a partir de Agosto, quando se
deslocarem para os jogos do Campeonato de
Portugal de futebol, poderão incluir 21 pessoas,
quando até agora eram 18.
Os 10 clubes que estarão no Campeonato
dos Açores continuam a poder transportar 18
membros.
Este enquadramento não inclui o Santa Clara, que por estar num campeonato proﬁssional
rege-se por outro dispositivo.
De regresso ao escalão principal de andebol,
o Sporting da Horta pode agora levar 15 elementos. Há dois anos eram menos 2.
O Marienses, que permanece na 2.ª divisão
de andebol, mantém os 14.
O menor aumento acontece no voleibol. De
14 passam para 15 pessoas no Clube K mascu-

lino e feminino e na Fonte do Bastardo.
As 12 equipas do campeonato da 2.ª divisão
que integrarão as séries Açores masculina e feminina de voleibol mantêm os 13 elementos.
Como se pode ver no quadro em anexo, o
futsal, o hóquei em patins e o ténis de mesa
não viram os elementos das comitivas aumentarem.
Na época desportiva de 2018/2019 o Governo Regional dos Açores, através da Direcção
Regional do Desporto, irá apoiar nas viagens
e nos chamados apoios complementares 41
equipas envolvidas nos campeonatos nacionais
de sete modalidades colectivas e as 10 equipas
participantes no Campeonato de Futebol dos
Açores.

1.570,00 euros.
Para as participações nacionais sem regularidade anual de deslocações e do último nível
competitivo, o número de elementos das comitivas oﬁciais é igual ao do regional.
Nas modalidades só com dois níveis competitivos de regularidade anual de deslocações,
o número de elementos das comitivas oﬁciais
é o correspondente ao do último nível e do superior.
Caso existam dois níveis competitivos

intermédios, só serão apoiadas duas equipas na
sua globalidade. No caso de se vir a veriﬁcar a
inexistência de nível intermédio, serão apoiadas as equipas correspondentes apenas ao nível
superior e ao inferior.
No próximo Conselho do Governo devem
ﬁcar decididos os valores a conceder às equipas
e ao campeão açoriano de ralis, que se enquadram no programa de apoios pela promoção
dos Açores no exterior, o que vulgarmente se
designa pelos “apoios da palavra Açores”.

NÚMERO DE ELEMENTOS DAS COMITIVAS 2018/2019
REGIONAL

ÚLTIMO

INTERMÉDIO

SUPERIOR

VALORES DEFINIDOS
O Conselho do Governo também já deﬁniu o valor base unitário dos apoios às actividades de treino e competição dos escalões de
formação, dos apoios complementares, dos
prémios de classiﬁcação, subida de divisão e
manutenção e dos apoios à utilização de atletas
formados nos Açores.
A actividade de treino e competição dos
escalões de formação recebe € 48,50; os
apoios complementares € 60,00; os prémios de
classiﬁcação, subida de divisão e manutenção
foram estipulado nos 38,00 euros e o apoio à
utilização de atletas formados nos Açores é de
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Alavarium
defronta
equipa bósnia
na Ronda 3
Andebol
Challenge Cup Feminina

O Alavarium Love Tiles vai defrontar o ZRK Krivaja, da Bósnia Herzegovina, na 3.ª eliminatória da “Women Challenge
Cup”, ditou o sorteio que decorreu esta terça-feira, em Viena (Áustria), na sede da Federação Europeia de Andebol.
A equipa bósnia conhece o
andebol português, já que defrontou e foi eliminada na ronda 3 em 2013/14, pelo Colégio
de Gaia. Na época passada, o
conjunto do leste europeu não
passou da 2.ª eliminatória, perdendo com o ZJRK Bor RTB,
da Sérvia, que o Alavarium bateu depois, apurando-se para
os 1/16 avos de final.
Os jogos estão agendas para
10/11 e 17/18 de Novembro,
sendo que o sorteio ditou o primeiro jogo na Bósnia e o segundo em Aveiro. |
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JOGOS EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS 2018

Resultados do dia
ANDEBOL
Masculinos
5.º ao 8.º lugares
Nijmegen-Belgrado
U. Minho-Oslo
Meias-finais
Bochum-Barcelona
Marselha-Suceava

Meio: Imprensa

35-34
28-25
25-24
28-25

7.º e 8.º lugares
Porto-Volga
11-21
Apuramento 9.º ao 12.º lugares
Szechenyi-Pau
13-14
Ohalo-Goettingen
5-21
9.º e 10.º lugares
Pau-Goettingen
10-15

Femininos
11.º e 12.º lugares
UC/ACC-Oslo
14-42
9.º e 10.º lugares
Porto-Akdeniz
34-27
Apuramento 5.º ao 8.º lugares
Lithuanian-HFPV
23-27
Pitesti-Rijeka
36-26
Meias-finais
Marselha-Belgrado
33-30
Nijmegen-Colónia
26-17

11.º e 12.º lugares
Szechenyi-Ohalo
16-10
Apuramento 13.º ao 16.º lugares
UC/ACC-Middle East
7-8
Zadar-Lithuanian
20-22
13.º e 14.º lugares
Middle East-Lithuanian
8-17
15.º e 16.º lugares
UC/AAC-Zadar
8-12

BASQUETEBOL 3X3
Masculinos
Meias-finais
Vytautas-Girona
21-20
Istambul-Goettingen
13-17
3.º e 4.º
Girona-Istambul
18-19
Final
Vytautas-Goettingen
21-13
Apuramento 5.º ao 8.º lugares
Wroclaw-Pecs
15-20
Pitesti-Veliko Turnovo
17-13
5.º e 6.º lugares
Pecs-Pitesti
20-22
7.º e 8.º lugares
Wroclaw-Veliko Turnovo
18-21
Apuramento 9.º ao 12.º lugares
Ohalo-Belgrado
14-21
Porto-Viena
10-21
9.º e 10.º lugares
Belgrado-Viena
22-19
11.º e 12.º lugares
Ohalo-Porto
Apuramento 13.º ao 16.º lugares
Primorska-Budapeste
17-19
Rouen-Ljubljana
22-13
13.º e 14.º lugares
Budapeste-Rouen
20-12
15.º e 16.º lugares
Primorska-Ljubljana
22-14
Apuramento 17.º ao 20.º lugares
UC/ACC-U. North
16-8
Technion-Univ.Ed.Fisica
15-18
17.º e 18.º lugares
UC/AAC-Univ. Ed. Física
17-18
19.º e 20.º lugares
U. North-Technion
16-21
Apuramento 21.º e 22.º lugares
Pol. Porto-U. Minho
8-17

Singulares Masculinos
Meias-finais
I.Gunduz-M. Golebiowski
O. Bajger-A. Yigenler
Final
I. Gunduz-A. Yigenler
Singulares Femininos
Meias-finais
K. Slifirczyk-A. Blazhko
Q. Xiao-R. Zalomska
Final
A. Blazhko-Q. Xiao
Pares Masculinos
Final
Rzeszow-Ostrava
Pares Femininos
Final
Jan Dlugosz-Kazan

Femininos
Meias-finais
Aveiro-Vasyl
14-20
Pitesti-Ljubljana
18-11
3.º e 4.º
Aveiro-Ljubljana
4-12
Final
Vasyl-Pitesti
9-20
Apuramento 5.º ao 8.º lugares
Porto-Lucerna
10-19
Univ. Ed. Físicia-Volga
14-10
5.º e 6.º lugares
Lucerna-Univ. Ed. Física
8-13

Remo luso conquista
quatro medalhas
Pódio UC/Académica subiu duas vezes ao pódio em Montemor para receber
o ouro e o bronze. Atletas da U. Porto conquistaram dois títulos europeus
FOTOS: RICARDO FERREIRA SANTOS

TÉNIS DE MESA

3-0
0-3
3-1

0-3
3-2
3-1

1-3

3-2

TÉNIS
Masculinos
Apuramento 13.º ao 16.º lugares
UC/ACC-Oslo
3-0
VOLEIBOL
Masculinos
Apuramento 9.º lugar
Arctic-Porto
Justus Liebig-UC/ACC
Istambul-Konstanz
Lausanne-Wroclaw
Quartos-de-final
Beykent-Jyvaskyla
Tallinn-Bolonha
Nis-Dagestan
Toulouse-Osijek
Femininos
Apuramento 9.º lugar
Porto-Innsbruck
Maribor-Helsinki
Amesterdão-Marin Barleti
Oslo-U. Minho
Quartos-de-final
Colónia-Belgrado
Istambul-Bolonha
Rijeka-Bordéus
Lausanne-Bacau

1-3
3-1
3-0
3-0
3-0
0-3
3-1
3-2

0-3
1-3
3-0
0-3
0-3
3-1
3-0
3-0

Todos os resultados e o programa
do dia podem ser consultados em
www.eug2018.com

Ouro para os irmãos Afonso e Dinis Costa que ladeiam Mário Santos. DUC juntou-se à festa

Ricardo Ferreira Santos
A primeira grande festa lusa no
Europeu universitário aconteceu ontem de manhã no Centro
Náutico de Montemor-o-Velho.
Três subidas ao pódio dos remadores lusos, sendo que, em
dois destes casos, os atletas representam a Universidade de
Coimbra/AAC.
Vamos por partes. A primeira
a brilhar na manhã cinzenta do
recinto montemorense foi Joana Branco. A atleta da Universidade do Porto foi a melhor no
skiff logo na primeira final A do
dia. A holandesa Tosca Kettler
(Utrecht) e a húngara Dorina
Kiffer (Corvinus) completaram
o pódio.
Foi um bom prenúncio para
a restante participação lusa. No
double-scull, os remadores da
UC/AAC, Afonso Costa e Dinis

Bronze europeu para a dupla Pedro Mateus e João Gomes

Costa, superaram a concorrência europeia. As duplas Fatih
Unsal/Mert Kartal (Turquia) e
Franklin Hamilton/Sean O’Mahony (Grã-Bretanha) completaram o pódio de uma prova
em que Eduardo Sousa e Tomás Barreto, igualmente da

UC/AAC, ficaram no 4.º lugar.
«É muito gratificante vencer
este Europeu, ainda por cima a
representar a nossa universidade, com o meu irmão a remar
no mesmo barco e ganharmos
aqui em casa ainda sabe melhor», disse Afonso Costa ao Di-

ário de Coimbra.
Já o irmão, Dinis Costa, destacou que remam «juntos há
três anos» e estabeleceu novas
metas. «O nosso principal objectivo é o Campeonato do
Mundo Sub-23 e esta prova foi
mais um teste e saímo-nos
bem. Vamos com boas sensações pelo que fizemos e com
uma medalha ainda melhor»,
referiu. A dupla de atletas compete pelo Setubalense, mas
quando surgiu a altura de entrar
no ensino superior, nem houve
hesitações. «A nossa primeira
opção foi estudar na UC uma
vez que o centro de treino da
Federação é em Coimbra», frisou Afonso Costa.
E não ficou por aqui a manhã
de medalhas para Portugal. Na
prova de shell de 2, João Gomes
e Pedro Mateus voltaram a levar
a UC/AAC ao pódio, com um
3.º lugar que valeu o respectivo
bronze. A prova foi ganha pelos
holandeses de Tijmen van Rietbergen (U. Wageningen) e a
“prata” foi para os britânicos
Robert Moscroft e George
Crouchley (Nottingham).
Por fim, a quarta medalha da
manhã para Portugal e a terceira de ouro, foi para o double-scull feminino da Universidade do Porto (Joana Branco e
Inês Oliveira) que bateu as duplas de Wurzburg (Alemanha)
e Twente (Holanda).
Na prova rainha, o shell de 8
com timoneiro masculino foi
conquistado pelo Imperial College London (Grã-Bretanha),
enquanto no sector feminino, o
triunfo sorriu à Universidade de
Bristol (Grã-Bretanha). |
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Ténis de mesa e Basket 3x3
terminaram a participação

Nas finais de basquetebol 3x3
os grandes vencedores foram
Vytautas (masculinos) e Pitesti
(femininos).
Os rapazes da AAC terminaram no 18.º lugar ao perderem
(17-18) com os húngaros da
Univ. de Educação Física na
despedida, enquanto a equipa
feminina ficou em 16.º, perdendo ontem com as croatas
de Zadar (8-12).

Medalhas Festa de ontem foi feita em várias nacionalidades e houve já quem
se tivesse despedido da vertente competitiva dos jogos europeus
EUG2018

Ténis da AAC vitorioso
Quanto ao desempenho da
UC/AAC, destaque para a vitória no ténis, com a equipa composta por Nuno Braga, Tomás
Marques e Rafael Marques a
vencer Oslo, por 3-0, lutando
hoje pelo 13.º lugar final.
No andebol feminino, a
UC/AAC terminou a sua participação no 12.º e último lugar.
Ontem, as estudantes somaram nova derrota, desta feita
diante das norueguesas de
Oslo, por expressivos 14-42.
Hoje, o título masculino de
andebol será disputado pelas
equipas de Bochum e Marselha, enquanto no sector feminino disputam a final Marselha
e Radboud Nijmegen.
No voleibol masculino, a turma conimbricense perdeu (13) com Justus Liebig University
Giessen. |

Atletas de Ténis de Mesa despediram-se ontem da competição conimbricense

Até breve! Este deve ser o pensamento de muitos dos atletas
que por estes dias competiram
nos Jogos Europeus e que agora começam a despedir-se. Ontem chegaram ao fim as modalidades de remo [ver página
anterior], basquetebol 3x3 (cuja

chuva matinal perturbou um
pouco) e ténis de mesa.
Comecemos precisamente
pelo ténis de mesa, no qual foram coroados os “reis” do europeu universitário no Pavilhão
Jorge Anjinho. Entre as senhoras, as polacas de Jan Dlugosz

University in Czestochowa venceram a final (3-2) de pares às
russas de Kazan que tiveram
emAnna Blazhko a grande vencedora da final de singulares (31 a Qiwen Xiao, de Paris 13). Entre os homens, Ostrava (Rep.
Checa) superou os polacos de

Rzeszow, por 3-1, na decisão de
pares. A final de singulares, que
fechou a modalidade, foi disputada pelos colegas da Universidade de Nisantasi (Turquia), com Ibrahim Gündüz a
superar Abdullah Yigenler, por
3-1.

Andebol e
badminton
despedem-se
hoje do Europeu

As modalidades de andebol e
badminton despedem-se hoje
dos Jogos Europeus Universitários, dia que será marcado
pela realização das finais.
No andebol, as finais feminina e masculina vão realizarse no Pavilhão Multidesportos
Mário Mexia, às 16h00 e
18h00, respectivamente, enquanto os jogos dos 3.º e 4.º
lugares estão agendados para
as 14h00, sendo divididos pelos pavilhões do U. Coimbra e
Multidesportos Mário Mexia.
O Pavilhão 1 do Estádio Universitário de Coimbra, por sua
vez, vai ser palco de cinco finais
de badminton: singulares masculinos, singulares femininos,
pares masculinos, pares femininos e pares mistos. |

Fotos
do dia
Arbitragem
Um jogo com Coimbra
em pano de fundo.
Árbitros são um
elemento fulcral para
o sucesso do EUG

Bandeira e hino
A cada entrega de
medalhas, ouve-se o
hino dos EUSA Games
e a bandeira é içada

1

3

Craques
Os academistas Pedro
Mateus e João Gomes
venceram o bronze e
tiraram foto com a
olímpica Rosa Mota

Trajadas a rigor
A academia de Coimbra representada de
capa e batina na entrega de medalhas

2

4
Página 5

ID: 75948920

19-07-2018

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,10 x 15,20 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 3 de 3

19 DE JULHO DE 2018 QUINTA-FEIRA N.º 29.980 DIÁRIO JORNAL REPUBLICANO ÓRGÃO REGIONALISTA DAS BEIRAS HÁ 88 ANOS A INFORMAR

0,80 €

DiáriodeCoimbra

Especial
Condeixa
+ Pedrógão
Grande

Nesta
edição

Fundador Adriano Lucas (1883-1950) | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas

Ovelhas e cabras foram
atacadas por cães em Assafarge
Um animal morto e quatro desaparecidos | P7

2017 foi o ano em que o turismo na região
Centro mais cresceu Apesar dos incêndios | P24

HOMEM DETIDO POR
VIOLAÇÃO E SEQUESTRO
Suspeito, de 29 anos, terá cometido os crimes à saída de uma festa popular, na zona de
Pampilhosa (Mealhada). A vítima é uma mulher de 67 anos Página 15

Carlos
Amaral Dias:
Miguel Torga
luta para
ser Instituto
Universitário

Estudante
morre vítima
de agressão
Arma branca terá sido usada numa
“rixa entre amigos”, que vitimou Miguel Ribeiro, de 20 anos, de Santa
Comba Dão e aluno do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. Página 16

P8

Maria Maleiro
Gonçalves
celebra 103
anos a desfiar
histórias
da sua vida
P5

Irmãos Afonso e Dinisl
Costa levam UC/AACl
à medalha de ourol
Através do remo, a Universidade de Coimbra/Académica conseguiu ontem subir duas
vezes ao pódio nos Jogos Europeus Universitários Páginas 20 e 21

Figueira Film Art
reúne 253 filmes
de 40 países
Figueira da Foz | P14
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Meio: Imprensa

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,37 x 5,63 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Sérvias no caminho
europeu da SIR 1.º Maio
Andebol
Challenge Cup

A SIR 1.º Maio /ADA CJ Barros
vai defrontar a equipa sérvia
ZRK Naisa Nis na terceira
ronda de qualificação da Challenge Cup feminina, ditou o
sorteio realizado em Viena,

Áustria. A primeira mão desta
eliminatória está marcada para
11 e 12 de Novembro e a segunda na semana seguinte, a 17 e
18 daquele mês. O Alavarium,
outra equipa portuguesa presente nesta 3.ª ronda da competição, vai medir forças com
as bósnias do ZRK Krivaja.|
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ID: 75950240
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Meio: Imprensa

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 7,77 x 20,37 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

EUSA Games, em coimbra

Andebol da UMinho
luta pelo 5.º lugar
A primeira semana dos EUSA Games que decorrem em Coimbra, até ao dia 28 de julho, fica
marcada pela boa campanha do andebol masculino da Universidade do Minho que hoje vai
disputar frente à Universidade de Radboud (Holanda) o 5.º lugar. O voleibol feminino vai disputar o 9.º lugar frente à Universidade de Helsínquia (Finlândia).
A UMinho, que nesta primeira semana se fez
representar no andebol (masculino), basquetebol 3x3 (masculino), remo e voleibol (feminino),
é uma das universidades europeias que marca
presença neste evento desde a sua primeira edição, em 2012 (Córdoba).
O andebol apurou-se para os quartos de final após duas vitórias e uma derrota. Nos quartos, frente aos franceses de Marselha, os minhotos acabariam por sofrer, já muito perto do final,
uma derrota por 28-23.
Na partida seguinte, e no caminho que os levou à disputa do 5.º lugar, a equipa orientada por
Eduardo Fernandes derrotou por 28-25 a Universidade de Oslo. A luta pelo 5.º lugar será frente à
Universidade de Radboud (Holanda).
No voleibol feminino, as minhotas não conseguiram ultrapassar a fase de grupos (sofreram
três derrotas). A UMinho bateu por 3-0 a Universidade de Oslo, Dinamarca. A última partida
vai colocar as minhotas frente à Universidade de
Helsínquia, Finlândia.
A terminar, e já com todas as partidas disputadas e classificação final definida, está o basquetebol 3x3. Tal como no voleibol, a fase de
grupos foi madrasta para a UMinho. Com cinco derrotas em cinco jogos, os minhotos viram-se relegados para a luta dos lugares mais baixos
da classificação geral.
Aí, na única partida disputada, os atletas orientados por José Costa bateram o Politécnico do
Porto por 17-8 e terminaram no 21.º lugar
No remo, Pedro Vítor e André Marques classificaram-se em 9.º lugar.
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Meio: Imprensa

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,61 x 28,40 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

A

ArxiDECOL
Estágio da seleção
portuguesa masculina de
sub-18, de preparação para
o Campeonato da Europa, em
São Pedro do Sul, até 27.

Volta à França, até 29:12.a
etapa: Bourg-Saint-Maurice
Les Ares - Alpe d'Huez, 175.5
km.
Primeira edição do Grande
Prémio Nacional 2, corrida
de classe 2.2 internacional, até
22, 2° etapa:177,2 Km, desde
Castro Daire até Pedrógão
Grande.

Jogos de preparação: V.
Setúbal-Estoril,10h30,
Estádio do Bonfim; Rio
Ave-Feirense,17H00, Estádio
Marcolino de Castro;
Moreirense-P. Ferreira,18h00,
Estádio Capital do Móvel;
Seleção Sub-21
Campeonato da Europa:
Grupo A: Finlândia - Noruega,
16h30 (Estádio do OmaSP,
Seinajoki) Portugal - Itália,
18h30 (Hietalahti, Vaasa)
GINASTKA
Festival internacional de
Ginástica de Lisboa 2018 GCP Lisboa Gym Fest, no
Terreiro do Paço, em Lisboa,
a decorrer até domingo
HÓQUEI EM PATINS
Campeonato da Europa
Corunha 2018, Qualificação,
Grupo A:Andorra-Áustria,
11h30; Portugal-França,
21h00, Palacio Riazor-La
Coruna, Grupo 8:
Holanda-Bélgica, 09h00;
Alemanha-Inglaterra, 16h30;
Espanha-ltália,19h00
NATAÇÃO
Campeonato do Mundo
DSISO (Down Syndrome
World Swimming
Championships), com
a participação de João Vaz,
em Truro, a decorrer no
Canadá, até ao próximo dia 27
VOLEIBOL
Campeonato da Europa de
sub-20 masculinos, Poule 1,
Portugal - República Checa,
13h00 na Holanda Cidade de
Ede
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Meio: Imprensa
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,42 x 6,89 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

JORGE
SILVA NO SINFRI
.
Jorge Silva vai mudar
novamente de clube em
Espanha. Depois de representar o Anaitasuna e o
Granollers - que na época
passada foi terceiro na Liga
ASOBAL, com o canhoto
português a ser o sexto
melhor marcador, com 64
golos - o internacional luso
jogará no Balonmano Sinfin,
clube recém-promovido ao
escalão maior do andebol do
país vizinho. —As.
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Meio: Imprensa
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,02 x 3,64 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL Tiago Azenha, de
24 anos, assinoupelos
holandeses do Ilurry- Up:
"Muito entusiasmado por ter a
oportunidade de competir na
Beneleague e também na
Europa", considerou o lateralesquerdo oriundo do ilhavo.
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ID: 75948128
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Meio: Imprensa
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,85 x 4,52 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Jorge Silva assina pelo
retem-promovido Smfm
O internacional Jorge Silva (exGranollers), de 29 anos, vai continuar
na Asobal. tendo assinado por uma
época com o recém-promovido Blendio Sinfin. de Santander. "Tenho uma
vontade enorme de ganhar", disse.

Página 12

A13

ID: 75948207
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Meio: Imprensa
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,61 x 8,28 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Juniores atacam Europeu
EM Depois do 6`-' lugar alcançado
nos Jogos do Mediterrâneo con quistado pela Croácia do guarda redes Matej Asanin (Sporting), a
Seleção Nacional de juniores
(sub - 20) inicia hoje frente à
França (medalha de bronze em
2016) a sua caminhada no Grupo
D do Europeu do escalão, que decorre em Celje, na Eslovénia.
C) treinador Nuno Santos quer
ir longe: "Temos de ser ambiciosos. O objetivo é passar à 'main
round', sabendo que estamos

numa série com equipas candidatas às. medalhas. Mas vamos
lutar paraver o que conseguimos
alcançar."
Portugal, que detém no paimarés uma medalha de prata em
2010, não terá a vida fácil, enfrentando também Dinamarca
(amanhã) e Hungria (domingo),
com as duas primeiras equipas a
apurarem-se para a 'main
round'. A Espanha (Grupo C) é a
principal favorita, defendendo o
titulo de 2016. o A.R.
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