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Futsal e andebol da UM
continuam vitoriosos

UM venceu Málaga na modalidade de andebol

DR

EUSA GAMES

As esperanças da UMi-
nho por uma medalha nes-
tes EUSA Games conti-
nuam. Futsal e andebol 
voltaram a vencer os seus 
jogos e espalharam magia 
em Córdoba com duas vi-
tórias esclarecedoras que 
colocam os minhotos 
como favoritos à presen-
ça nas finais. 

No futsal, a UMinho vol-
tou a brilhar neste que foi o 
seu segundo jogo do cam-
peonato, depois de uma 
vitória por 8-3 contra os 
holandeses. Os minhotos 
voltaram a “esmagar” mais 
uma equipa, desta feita o 
Politécnico de Valencia 
(Es panha) que viu a sua 
equipa sofrer uma pesa-
da derrota por 9-3. 

No andebol, após um 
início menos bom as coi-
sas estão a encaminhar-
-se da melhor forma para 
os minhotos. Neste ter-

ceiro jogo a equipa da 
UMinho “cilindrou” a 
Universidade de Mála-
ga por uns esclarece-
dores 32-24 “uma final 
antecipada” segundo o 
treinador, Gabriel Oli-
veira que não podia ter 

corrido melhor.
No basquetebol e com a 

sua equipa masculina em 
prova a UMinho “trope-
çou” mais uma vez na es-
treia. Frente à Universida-
de de NIS (Sérvia), a UMi-
nho não conseguiu ultra-

passar o obstáculo e per-
deu por 68-51.

Na modalidade de té-
nis a UMinho voltou a 
perder, desta com a equi-
pa russa que se apresen-
tou com três atletas com 
ranking WTA.

Página 2



A3

  Tiragem: 42223

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 27,04 x 32,99 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 42875772 19-07-2012

Página 3



  Tiragem: 42223

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 27,21 x 29,39 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 42875772 19-07-2012

Página 4



A5

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 9,52 x 13,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42858892 18-07-2012
Ex-jogador do Xico Andebol

Rui Silva foi o melhor 
central do Europeu

No andebol, o vimaranense Rui Silva acaba de ser eleito 
o melhor central do Campeonato da Europa de Sub-20, que 
terminou na Turquia com a vitória da Espanha, integrando 
por isso o  ‘sete ideal’ da competição.

Para além de entrar no ‘sete’ ideal do Europeu na posição 
de melhor central, o jovem jogador português foi também o 
melhor marcador do torneio com 54 golos, seguido de Tomas 
Babak, da República Checa, com 53 golos e Stipe Mandalinic, 
da Croácia, com 48 golos.  

É mais uma distinção para o ex-jogador do Xico Andebol, 
que presentemente representa o Sporting.
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José Roque

�  Terminou no último fim-de-
-semana mais uma edição do
Torneio de Andebol de Praia de
Pedrógão, no concelho de Leiria,
percebendo-se pela satisfação de
atletas, público e comerciantes
que o Torneio repetiu a receita
do sucesso, conseguindo apre-
sentar melhorias assinaláveis.

O espaço patenteou inova-
ção na organização e imagem
com melhor apresentação das
empresas patrocinadoras, no-
vas redes para uma visualiza-
ção entre os três campos do
torneio e um maior intervalo

entre jogos, permitindo, pela
primeira vez, que não se regis-
tassem atrasos.

Na sexta-feira, um chuvisco
de quase duas horas causou
algum desconforto, mas a von-
tade de todos os intervenientes
foi superior e os jogos realiza-
ram-se sem interrupções

A direcção do Académico de
Leiria, que organizou a prova,
destacou, em comunicado, "a
maturidade que a modalidade
vem revelando. Melhorou a
qualidade do jogo, as arbitra-
gens e a relação com o muito
público que acompanha os
jogos", pode ler-se.

Em relação aos resultados, em
master’s masculinos, a equipa
'Vakedo Gaw' conseguiu o pri-
meiro lugar, seguido do 'This is
team' e os 'Raccons', respectiva-
mente. Em termos individuais,
Miguel Sampaio (Raccons) foi
eleito o melhor guarda-redes e
Rui Medeiros (This is team) o
jogador mais espectacular.

Em masters’s femininos, a
vitória pertenceu à equipa 'BR-
R11 N. Belchior', seguida da equi-
pa 'Fresh' e 'Purohandebol', res-
pectivamente. Carolina Cardoso
foi eleita a melhor guarda-redes
do torneio, enquanto Patricia
Dinis, também jogadora da

equipa vencedora, foi eleita a
jogadora mais espectacular.

Nos escalões mais jovens, em
rookies masculinos, a vitória
pertenceu à equipa 'Tatasi
Team', seguido de 'Wait For Us'
e 'UEPRO'. Em femininos, quem
levantou o troféu foi a equipa
'BRR11 N. Belchior', seguido das
'Azeitonas' e 'Nós Demais'.

Nazaré é a praia que se segue
O campo de jogos da Praia da
Nazaré acolhe nos dias 20, 21 e
22 de Julho, a "16.a Nazaré Cup
Beach", prova inserida no Cir-
cuito Regional de Andebol de
Praia, evento organizado pela

Associação de Andebol de Lei-
ria e Associação Externato
Dom Fuas Roupinho.

Há 34 equipas a disputar o
título de Campeão Regional de

Andebol de Praia, cuja final che-
gará após a realização de quatro
etapas, disputadas nas praias de
S. Pedro de Moel, Pedrógão,
Nazaré e Paredes de Vitória. l

PRÓXIMA ETAPA É NA NAZARÉ

Pedrógão vibrou com andebol de praia

A
A

L

NAZARÉ recebe a próxima etapa a partir do dia 20 de Julho
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Futsal estreou-se com vitória

Futsal da UMinho teve uma boa entrada nos jogos

O futsal masculino da 
UMinho abriu em grande a 
sua participação nos EUSA 
Games 2012, ao vencer a 
equipa holandesa da Eras-
mus University Rotterdam 
por 8-3. 

O primeiro golo da par-
tida surgiu por volta dos 
7 minutos e a partir daí 
o jogo tornou-se mais fá-
cil, vindo a terminar com 
uma confortável vitória 
dos minhotos, que mar-
caram por Eduardo Rodri-
gues (1), André (2), Amíl-
car (3), João Magalhães (1) 
e Luís Resende (1). 

No andebol e após uma 
entrada menos boa neste 
europeu, a equipa da UMi-
nho voltou à ribalta ven-

DR

Andebol 
minhoto venceu, voleibol feminino perdeu e o ténis teve a mesma 

sorte

EUSA GAMES 2012 - UMINHO

cendo a Universidade da 
Lituânia por 29-34.

Neste segundo jogo do 
europeu de Andebol a UMi-
nho era obrigada a vencer 
para manter as esperanças 
de um lugar na final e ti-
nha de dar o tudo 
por tudo. 

No próxi-
mo jogo, a 
UMinho vai 
jogar contra 
uns dos favo-
ritos ao troféu, 
a Universidade de 
Málaga.

No voleibol feminino a 
equipa da Universidade 
do Minho fez o seu ter-
ceiro jogo, mas as coisas 
não correram pelo me-

lhor. Frente às turcas do 
Bahçesehir as minhotas fi-
zeram um bom jogo mas 
sofreram uma pesada der-
rota por 3-0 (25-22; 25-16; 
25-21) que as atirou para 
a terceira posição do seu 

grupo, atrás de Tur-
quia (1.º), Holan-

da (2.º) e à fren-
te da Finlândia 
(4.º).

Desta forma 
as minhotas per-

deram a hipótese 
de lutar na próxima 

fase pelos primeiros luga-
res da classificação. 

Frente à Turquia a UMi-
nho alinhou com o seguin-
te 7 inicial: Catarina Dias 
(distribuidora), Sara Gon-

çalves/Catarina Silva (cen-
trais), Sara Barata (opos-
ta), Joana Silva (líbero) e 
Alexandra Rodrigues/Ma-
riana Falcão (pontas). 

No badminton, os jo-
gos dos oitavos de final 
começaram com a dupla 
Rui Almeida e João Gra-
ça que perderam contra a 
dupla russa da universida-
de de Saratov, resultado 
do desnível da competição 
portuguesa. Na outra par-
tida, a dupla Inês Bastos e 
Joana Amaral defrontaram 
a dupla sueca da Universi-
dade de Estocolmo saindo 
também derrotadas num 
jogo equilibrado.

Desta forma a equipa mi-
nhota está fora de prova 
tendo conseguido o 18.º 
lugar na geral. 

No ténis a UMinho fi-
cou colocada num grupo 
forte com a Universida-
de de Moscovo (campeã 
no ano passado) e com 
a Holanda. Nesta primei-
ra partida a UMinho de-
frontou a Holanda e fren-
te à maior qualidade ho-
landesa a UMinho acabou 
por perder por 3-0. Nes-
ta competição cada en-
contro entre Universida-
des é composto por dois 
jogos de singulares e um 
jogo de pares. 

Hoje começa o campeo-
nato de basquetebol.
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Não há ainda sucessor para a
vagadeixadaemabertopor Jorge
Carvalhonocargodedirector re-
gional de Juventude e Desporto.
Francisco Gomes terá sido uma
forte possibilidadepara ocupar o
cargo,masexisteumrequisito, le-
gal, essencial que o impede de
ser nomeado: o presidente do
CABcompletouasua licenciatura
em2002 e para ser nomeado te-
riam que ter passado o mínimo
de 12 anosdesdeessa conclusão.
Ontem, à margem da cerimó-

niade inauguraçãodasnovas ins-
talações do Grupo ACIN, na Ri-
beira Brava, Alberto João Jardim
abordouesteassunto,bemcomo
as razões que estiveram na ori-
gem da saída de Jorge Carvalho.

Quem escolhe o director
é o secretário regional

Emrelaçãoaosucessor,opresi-
dente do Governo Regional da
Madeiraesclareceu, inicialmente,
que «não convido ninguém, pois
quem convida é o secretário re-
gional. Eu limito-me a aprovar ou
não aprovar e a assinar o docu-
mentodenomeação». Acrescen-
tou que «até agora ainda não me
chegou indicação de ninguém.
Por isso, que eu saiba, não está
nada confirmado».
De resto, assegurou que «eu

apoio quemo secretário regional
escolher», esclarecendo que
«quemrespondeperantemimsão
os secretários regionais, não são
os directores. De maneira que,
para o secretário regional poder

responder perante mim à von-
tade, ele tem que ter a margem
de liberdade para escolher os di-
rectores regionaisqueentender».
De seguida, mostrou-se dispo-

nívelparaesclarecerumasériede
questões, em redor das verbas
destinadas ao desporto. «Eu es-
clareço toda esta questão à volta
dodesporto,porqueémuitosim-
ples. Vocês lembram-se que
quando foi a discussão do Pro-
grama de Governo eu disse que
vamosabater 15porcentonaárea
do desporto, vamos privilegiar o
futebol profissional porque tem

retornofinanceiroparaaRegiãoe
é a única modalidade que traz
genteaquiequemovimentao tu-
rismo. Depois, temos também as
modalidades que têm títulos na-
cionais eque têmsucesso forada
Madeira, comoéexemploo ténis
demesa,obadminton,obasque-
tebol, o andebol... Há também a
formação», lembrou.

Ninguém pode ultrapassar
o Conselho de Governo

Prosseguindo, frisou que «isto
foi ditonadiscussãodoPrograma

deGoverno, na discussão doOr-
çamentoeemvárioseventosque
houvedeclubesdesportivoseeu
não posso ser confrontado com
um documento que não corres-
pondeaquiloqueeudefinicomo
política desportiva».
Assegurou que «não me sinto

ultrapassado,porqueaúltimade-
cisão é sempre minha» e relevou
que«oquemeespantaéquehaja
pessoas quepensamquepodem
dar ordens ao presidente do Go-
vernoeaoConselhodeGoverno.
Isso é quemeespanta».
Jardim considera que isso su-

cedeporque«vivemosnumacivi-
lizaçãoemquetodaagente tema
mania que é importante e que
podedarordensemtodooladoe
toda a gente quer viver em auto-
gestão.Ora,oGovernoRegionalé
uma estrutura hierárquica. Tem
umpresidente, temumConselho
de Governo... Portanto, a última
decisãocabeaoConselhodeGo-
verno.Ninguémpodeultrapassar
oConselhodeGoverno».

O dinheiro é para praticantes
e não para as associações

Apósdestacarque«eudefinide
umamaneira e é dessa maneira»,
deu conta de alguns pormenores
queodesgostaramnaelaboração
do documento: «não posso acei-
tar, por exemplo, que quando se
está a reduzir dinheiro e se tenha
queaplicardinheiropara levarpor
diante por exemplo a formação,
euestejaaapoiarumaassociação
deassociações. Eupergunto:Que

desporto é que esses senhores
praticam?»
Explicou que «o dinheiro é ri-

gorosamente para actividades. A
certaalturaapareceu-meumpro-
jecto que previa nove por cento
para associações. Eu disse: nove
por cento para associações? Os
clubes é que precisam do di-
nheiro. Istoéparapraticantes.Não
é para as pessoas terem cargos».
Aí, «já levaram um corte grande».
E Jardimdiz que «chamo amimo
corte, porque o dinheiro é para
praticantesequempratica.Nãoé
para uns felizardos senhores se
sentaremafazer reuniõesedarem
umas voltas».
Em suma, confrontado com o

que terá falhado em todo este
processo,presidentedoExecutivo
Regional sintetizou: «houve erros
de apreciação do que estava de-
terminado».

Jaime Freitas não
confirma Franscico Gomes

Refira-se que, igualmente on-
tem, quando questionado sobre
se Francisco Gomes seria o novo
director regional, JaimeFreitas, se-
cretário regional de Educaçãoe
Recursos Humanos, disse que
«não confirmo o nome que foi
anunciado. Será feito quando es-
tiveremreunidasascircunstâncias
adequadas para o efeito. Neste
momento não estamos em con-
dições de confirmar nenhum
nomedaquelesqueestãoaser fa-
lados ».1

RicardoCaldeira/David Spranger

7 ALBERTO JOÃO JARDIM ESCLARECE A QUESTÃO EM TORNO DOS SUBSÍDIOS AO DESPORTO

«Houve erros de apreciação»
Alberto João Jardimesclareceu, ontem, quequemconvida os directores regionais sãoos secretários regionais
e explicouqueo corte de 15 por cento no Desporto foi estipuladonoProgramadeGoverno, dizendoqueo
queoespanta é quehaja pessoas quepensampoder ultrapassar o ConselhodeGoverno.
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ANDEBOL

Rui Silva, o 
melhor do Europeu

No andebol, o vimaranense Rui 
Silva foi eleito o melhor central do 
Campeonato da Europa de Sub-
20, que terminou na Turquia com 
a vitória da Espanha, integrando 
por isso o  ‘sete ideal’ da compe-
tição.

Para além de entrar no ‘sete’ 
ideal do Europeu na posição de 
melhor central, o jovem jogador 
português foi também o melhor 
marcador do torneio com 54 go-
los, seguido de Tomas Babak, da 
República Checa, com 53 golos e 
Stipe Mandalinic, da Croácia, com 
48 golos.  

É mais uma distinção para o 
ex-jogador do Xico Andebol, que 
presentemente representa o Spor-
ting.
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