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> Equipa feminina de rugby perdeu os dois primeiros jogos na sua estreia nesta competição.
EUSA GAMES - EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS

MODALIDADES

Andebol da UMinho
arrecada medalha de bronze
A equipa de andebol masculina da UMinho arrecadou a primeira medalha para Portugal nos
EUSA Games, que decorrem em Córdoba. Na disputa pelo último lugar no pódio a equipa
minhota bateu a formação anfitreã por 30-40...
> ana marques

A UMinho conseguiu a sua
primeira medalha nestes EUSA
Games 2012 através da modalidade de andebol. Os minhotos
conseguiram o bronze depois de
terem batido na última partida a
anﬁtriã, a Universidade de Córdoba, por esclarecedores 30-40.
A disputa do bronze foi, segundo o treinador Gabriel Oliveira,
“fácil” para os minhotos. Assumindo-se como favoritos neste
jogo, a UMinho entrou decidida
a não dar qualquer hipótese aos
espanhóis. Os minhotos estiveram muito bem no ataque e
exemplares na defesa. Córdoba
ainda tentou contrariar a história
do jogo com um 5-1, tentando
marcar o jogador que recebia a
bola, mas ainda assim não conseguiu opor-se ao favoritismo
dos minhotos.
A UMinho fez um bom jogo, e
com lances muito rápidos, conseguiu confundir os espanhóis.
Apesar de Córdoba tentar defender-se como podia, os da
UMinho facilmente conseguiam

DR

Equipa de andebol da UMinho partiu para esta prova com o objectivo de defender o título, mas ficou em terceiro lugar

colocar-se de forma eﬁcaz para
conseguirem concretizar. “Não
eram equipa para nós”, aﬁrmou
Gabriel Oliveira.
Este foi um jogo com pouca
história, mas com um ﬁnal feliz,
onde a UMinho acabou por
vencer a partida com um andebol de maior qualidade com que
Córdoba não se conseguiu debater.

Apesar disso a UMinho teve
que “alterar” os seus objectivos
durante este campeonato. Viajando para Córdoba como detentores do título europeu, os minhotos tinham como objectivo
principal a revalidação do título.
Mas o modelo competitivo apresentado foi muito desfavorável.
Aliás, diz Gabriel Oliveira que
“este modelo estava desajustado

à realidade do campeonato” pois
as principais equipas ficaram
concentradas no grupo B, sendo
que desta forma não poderia
haver falhas.
A comprovar foi o “deslize” da
UMinho no primeiro jogo, onde
perdeu com a equipa que se
sagrou Campeã (GEORGIAN
TEC.U (Geórgia) e determinou
todo o trajecto da UMinho.
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Andebol conquista bronze
nos EUSA Games
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Artística reelege presidente
José António Costa continua a presidir os destinos da Associação
Artística de Avanca, agora com o clube na 1.a Divisão Nacional
dado muito importante a estes
números: a carreira da equipa
sénior que, para além do feito
histórico da subida à 1.a Divisão
Nacional, conquistou o título de
campeã nacional do segundo escalão, com um percurso invejável em casa, onde não perdeu
qualquer jogo, numa época de
“ouro” que nunca mais será esquecida pelos adeptos da Artística de Avanca.l

ANDEBOL

I Numa Assembleia-Geral, com
o objectivo de eleger uma nova
direcção, a Associação Artística
de Avanca viu o José António
Costa ser reconduzido no cargo
de presidente da Direcção, que
vai gerir os destinos do clube na
época 21012/2013. A única lista
concorrente foi eleita por unanimidade dos sócios que participaram no acto eleitoral, sendo que,
dos elementos que compõem o
novo executivo, a grande maioria transita do anterior mandato.
A nova Direcção tem, contudo,
duas novidades, com as entradas
de Lúcia Couto e Nuno Silva, dois
jovens elementos que, para o
novo presidente” terão certamente novas ideias para um clube que torna cada vez mais modernizado” e que esta época atingiu o patamar mais alto do andebol nacional. Apesar de não ter
sido muito concorrida, a reunião
magna serviu também para
aprovar o relatório e contas da
época anterior, que registaram
um ligeiro défice, mas que, segundo José António Costa, “esteve sempre controlado”.
Para esta época, o líder do clube
prevê um ligeiro aumento das

ASSEMBLEIA-GERAL
Vice-presidente: José Artur
1.º Secretario: Mário Carvalho
2.º Secretario: Luís Dias
I DIRECÇÃO
Presidente: José António Costa
Vice-presidente: Luís Libório
Outros: Adelino Matos, António Novo, António Vidal, Carlos Amador, Fernando Amador, Jacinto Álvaro, Lúcia Souto, Manuel
Marques, Nuno Silva, Nuno Santos, Paulo Oliveira, Paulo Garrido, Pedro Lopes, Ricardo Resende, Rodrigo Vieira, Victor Alves,
e Victor Magalhães.
I CONSELHO FISCAL
Presidente: Armando Vigário
Vogais: Manuel Santos, Ângelo Carvalho e Aventino Brandão
I

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

Avelino Conceição

ÓRGÃOS SOCIAIS

PRESIDENTE quer uma maior dinamização do clube
despesas, face à participação da
equipa sénior no campeonato da
1.a Divisão Nacional, mas também se poderá fazer uma melhor
receita com alguns jogos em casa.
Os dirigentes têm a consciência
de que terá de haver uma maior
dinamização na angariação de
novos patrocinadores, bem co-

mo fazer um melhor aproveitamento da imagem do clube, mesmo sabendo que haverá outros
gastos inerentes a uma participação a este nível.
Na Assembleia foram lembrados os 118 jogos realizados,
esta época, por todos os escalões
do clube, que acrescentou um

Página 6

A7

ID: 42932792

23-07-2012

Tiragem: 7014

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,33 x 10,09 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

José Oliveira é o sexto
reforço do plantel
I Depois dos reforços já anunciados, a equipa da Artística de
Avanca assegurou mais um “primeira linha” para a equipa sénior.
É ele José Oliveira, jogador de 24
anos, formado na equipa no clube, onde jogado até á época 2008/
2009, transferindo-se depois para
o Estarreja Andebol Clube, onde
esteve uma temporada.
Nas épocas 2010/2011 e 2011/
2012 representou o Monte, onde
sendo um dos melhores “artilheiros” da equipa da Murtosa, tendo
esta temporada sido o jogador
relevação do campeonato da 3.a
Divisão. José Oliveira é um joga-

dor possante e exímio rematador,
que certamente vai ser bastante
útil ao técnico Luís Santos, que vê
assim a equipa ficar mais consistente. O andebolista aveirense,
que completa 25 anos em Outubro, tem já dois títulos de campeão regional nas épocas 2000/2001
e 2005/2006, o primeiro como juvenil, mais com idade de Iniciado,
e o segundo já como júnior, ambos conquistados ao serviço da
Artística. Natural de Avanca, José
Oliveira regressa assim à casa
que o viu “crescer” para o andebol,
sendo um jogador muito querido
dos adeptos avancanenses.

Na semana passada, o plantel
sénior realizou-se os habituais
exames médicos para a nova
época, estando marcado o arranque dos trabalhos marcado
para o primeiro dia de Agosto. O
clube recebeu o convite, por parte da Federação de Andebol de
Portugal, para efectuar um jogo
no Sabugal, frente ao Benfica,
faltando a confirmação por parte da equipa encarnada. A Artística ficará a saber quem será o
seu primeiro adversário da sua
estreia na 1.a Divisão Nacional,
no próximo dia 27, dia do sorteio
do campeonato.AC
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A equipa
da casa, Córd
oba, não teve
argumentos para
bater
a UM, que fic
ou
no pódio

Andebol da Universidade do Minho arrancou a primeira medalha no Eusa Games 2012

EUSA GAMES

Andebol minhoto arrecada bronze
A UMinho conquistou a
sua primeira medalha nos
EUSA Games 2012, através
da modalidade de andebol.
Os minhotos conseguiram
o bronze depois de terem
batido, na última partida,
a anfitriã Universidade de
Córdoba por esclarecedores 30-40.
Assumindo-se como favorita para este jogo, a UMinho entrou decidida a não
dar qualquer hipótese aos
espanhóis. Tomando as rédeas da partida, os minhotos estiveram muito bem
no ataque e exemplares na
defesa. A equipa cordobesa ainda tentou contrariar

FEMININAS

a história do jogo com um
5x1, tentando marcar o jogador que recebia a bola,
mas não conseguiu opor-se ao favoritismo dos minhotos.
A UMinho fez um bom
jogo e com lances muito
rápidos conseguiu confundir os espanhóis. Apesar de Córdoba tentar defender como podia, os da
UMinho facilmente conseguiam colocar-se ofensivamente de forma muito eficaz para conseguirem concretizar.
Este foi um jogo com
pouca história e com um
final feliz, uma vez que a

UMinho acabou por vencer, graças a um andebol
de maior qualidade, o qual
a Universidade de Córdoba nunca conseguiu contrariar.
No entanto, a UMinho
teve que “alterar” os seus
objetivos durante este
campeonato. Viajando para Córdoba como detentores do título europeu, os
minhotos tinham como objetivo principal a revalidação do título. Mas o modelo competitivo apresentado foi muito desfavorável,
como aliás referiu o técnico Gabriel Oliveira: «este
modelo estava desajusta-

do à realidade do campeonato», pois as principais
equipa ficaram concentradas no grupo B, sendo que
desta forma não poderia
haver falhas. A comprovar isto está o “deslize” da
UMinho no primeiro jogo,
onde perdeu com a equipa que se sagrou campeã
(a Georgian Tec.U – Geórgia) e que determinou todo
o trajeto da academia minhota.
Para além disso, e ainda
segundo o técnico «como
se viu, a final foi bastante desinteressante. A equipa da Georgian Tec.U venceu por 13 pontos (24-37)

a U.J.J.Strossmayer (Croácia), uma derrota muito expressiva que nem parecia
uma final entre as duas
melhores equipas do torneio». Mas segundo Gabriel Oliveira, a EUSA percebeu isso e provavelmente o modelo será outro nos
próximos europeus.

Basquetebol falhou
No basquetebol, a UMinho não conseguiu atingir os objetivos traçados,
ao perder a última partida frente à Col. Management (Israel) por 51-98.
A equipa minhota de basquetebol masculino foi
ao Europeu no intuito de
conseguir, pelo menos, ficar entre os dez primeiros,
mas a sorte não apareceu
e acabou por não conseguir, sendo somente a 12.ª
classificada.
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ANDEBOL DA UM LUTA AGORA PELO BRONZE NOS EUROPEUS

Portugueses batem franceses
DR

No andebol jogou-se, ontem, o último
jogo da fase de grupos. A Universidade do
Minho tinha pela frente a sua congénere
de Paris, que se tinha “munido” de quatro
reforços dos sub-20 gauleses.
Este era um jogo muito importante para
a UM, porque decidia quem iria disputar
o último lugar do pódio.
O início da partida foi bastante equilibrado e muito disputado. A UMinho
sabia bem quais eram os seus objetivos
e, pouco a pouco, foi tomando conta
do jogo, tendo chegado ao intervalo a
vencer por 16-13.
Na segunda parte, os minhotos resolveram a partida a seu favor e fecharam
o marcador em 30-26 a seu favor. No
jogo do terceiro e quarto lugar, a UMinho

vai defrontar a anfitriã, a Universidade
de Córdoba, com quem vai lutar pelo
bronze.
No ténis, a UMinho defrontou no seu
último jogo deste campeonato a Universidade de Córdoba, que venceu por 2-1.
Com este resultado, a UMinho classificou-se em 12.º lugar na geral.
Na modalidade de rugby, o campeonato
vai agora começar e, nesta prova, a UMinho
apresenta-se com a sua equipa feminina,
composta pelas jogadores Andresa Gomes,
Catarina Azevedo, Eva Fortes, Fernanda
Guedes, Inês Costa, Joana Neiva, Patrícia
Delgado, Rita Flores, Sofia Barbosa, Susana Pires,Telma Fernandes e Elisa Gomes,
sendo que a última é atleta e, também,
treinadora da equipa.

Andebol quer terminar EUSA Games no pódio
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Andebol esmaga holandeses mas falha
acesso à final e vai jogar para o ‘bronze’
No andebol a equipa da UMinho
defrontou e venceu a Universidade de Radboud, de Holanda,
por esclarecedores 35-24.
Apesar de tudo o dia foi de
desilusão pois com a vitória da
Universidade Tecnológica, da
Geórgia, sobre a Universidade
de Málaga, os minhotos viram
ficar por “terra” as suas possibilidades de ir à final...
Nesta partida a UMinho defrontava a última classificada do
grupo e por isso foi um jogo
“fácil” disse o treinador, Gabriel
Oliveira. Este foi um jogo sem
história, aliás onde o grande
protagonista foi a UMinho. A
equipa holandesa não foi uma adversária capaz, e os minhotos que já
sabendo que estavam foram da final, enfrentaram este jogo de forma
muito séria, pois estava em jogo a ida à discussão pelo ‘bronze’.
Sempre com uma defesa muito forte e concentrada, a UMinho cedo
ganhou vantagem, e foi dilatando golo após golo, sem grande oposição
dos adversários. Desde o primeiro ao último segundo, a UMinho liderou
o marcador e terminou o jogo com diferença de 11 golos.
O jogo deu ainda para que Gabriel Oliveira colocasse mais tempo em
jogo os atletas menos utilizados e assim fizesse descansar os mais
utilizados, já a pensar no próximo confronto contra a Universidade de
Paris (que no último dia se reforçou com quatro atletas oriundos da sua
selecção de sub-20) que vai decidir o 3º e 4º lugar nos europeus
universitários e quem ficará com a medalha de bronze dos EUSA 2012.
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PROJECTO ‘ANDEBOL NAS FÉRIAS’ ORGANIZADO NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR

Dario Andrade e António Campos visitaram
Agrupamento de Escolas de Maximinos
> redacção

Dario Andrade (que irá representar o Benﬁca na próxima
época) e António Campos (guarda-redes da A. A. de Águas Santas) foram os convidados especiais do Projecto ‘Andebol nas
Férias’ organizado no âmbito do
desporto escolar do Agrupamento de Escola de Maximinos e
ainda a decorrer até ao ﬁnal da
próxima semana.

lll
Para além do entusiasmo
dos mais novos, de salientar o espírito solidário
demonstrado pelo Dario
Andrade e pelo António
Campos que, nesta época
de crise, tiveram o bonito
gesto de oferecer aos
alunos várias peças de
material desportivo.

DR

Dario Andrade e António Campos visitaram Escola de Maximinos no âmbito das actividades do desporto escolar

A presença destes dois atletas
internacionais portugueses de
andebol no treino do dia 18 de
Julho, despertou muito entusiasmo e alegria junto dos jovens
praticantes da modalidade que

tiveram a oportunidade não só
de conviver mas também de
aprender com os ensinamentos
destas duas referências do andebol nacional. Salienta-se ainda o
espírito solidário demonstrado

pelo Dario e pelo António Campos que, nesta época de crise,
tiveram o bonito gesto de oferecer aos alunos várias peças de
material desportivo (pessoais e
da empresa andebol7).
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> Futsal e andebol da UMinho entre as quatro melhores equipas do Europeu Córdoba’2012.
EUSA GAMES - EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS

DESPORTO

Voleibol da UMinho
termina no 9.º lugar
O voleibol feminino da Universidade do Minho terminou ontem a sua
participação no Europeu Universitário, que decorre em Córdoba,
arrecadando o nono lugar na geral entre 15 equipas participantes.
> ana marques

A equipa da UMinho fez uma
excelente prestação nestes primeiros EUSA Games vencendo
três dos cinco jogos que realizou. Com este resultado a equipa
minhota teve a sua melhor participação em Europeus, cumprindo desta forma o seu principal
objectivo que era ﬁcar no top 10.
No último jogo deste europeu a
equipa de voleibol feminino da
UMinho jogava frente à equipa
Norueguesa de Bergen St. sua
classiﬁcação para o 9.º ou 10.º
lugar. As minhotas ﬁzeram um
bom jogo de voleibol e a vitória
acabou por sorrir-lhes fechando
a partida em 3-1.
A equipa norueguesa apresentou-se com um interessante nível
de ataque, mas as minhotas jogaram determinadas e ﬁzeram um
jogo muito conseguido e inteligente. Foi um jogo equilibrado e
emotivo com as minhotas a vencerem nas vantagens o 1.º set:
26-24. Nova vitória portuguesa
no 2.º set por 25-19. No 3.º set a
UMinho conseguiu uma apreciável vantagem mas não con-

DR

Equipa de voleibol feminino da UMinho cumpriu objectivos nos EUSA Games

seguiu gerir até ao ﬁm perdendo
o set também por 25-27. No 4º
set as jogadoras nacionais não
deram qualquer hipótese, vencendo por 25-16.
A UMinho alinhou com o sete
inicial: Catarina Dias, Sara
Gonçalves, Catarina Silva, Sara
Barata, Joana Silva, Alexandra
Rodrigues e Mariana Falcão.
Jogaram ainda: Sandra Vaz,

Duda Otero, Luciana Braga,
Joana Teixeira e Maria Ramoa.
Nas semiﬁnais, a Universidade
de Sorbonne (França) perdeu
com a Universidade de Bahçesehir (Turquia) por 3-0. Na outra
meia-ﬁnal a U.Belgrado (Sérvia)
venceu a U. Tecnológica de
Chemnitz (Alemanha) por 3-0
também. Sendo agora a ﬁnal disputada entre russas e sérvias.

Página 15

A16

ID: 42916135

21-07-2012

Tiragem: 8500

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 21,28 x 11,31 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

UM VENCEU HOLANDESES DE RADBOUD, POR 35-24

Andebol joga para o bronze
DR

A equipa de andebol da UMinho venceu
os holandeses da Universidade de Radboud
por esclarecedores 35-24 e vai disputar
a medalha de bronze dos EUSA Games
frente à Universidade de Paris.
Apesar de tudo, o dia foi de desilusão
pois com a vitória da Universidade Tecnológica da Geórgia sobre a Universidade de
Málaga, os minhotos viram cair por terra
as suas possibilidades de irem à final.
Nesta partida, a UMinho defrontava a
última classificada do grupo e por isso
foi um jogo “fácil”, disse o treinador,
Gabriel Oliveira. Este foi um jogo sem
história, onde a grande protagonista foi
a UMinho. A equipa holandesa não foi
uma adversária à altura dos minhotos
que, mesmo estando fora da final, en-

traram neste jogo de forma muito séria,
pois sabendo que eram superiores ao
adversário e que estavam na discussão
pelo bronze.
Sempre com uma defesa muito forte e
concentrada, a UMinho cedo ganhou vantagem, a qual foi dilatando golo após golo,
sem grande oposição dos adversários.
O encontro deu ainda para que o técnico
Gabriel Oliveira colocasse mais tempo em
jogo os atletas menos utilizados e assim
fizesse descansar os mais utilizados, já
a pensar no próximo confronto contra a
Universidade de Paris (que no último dia
se reforçou com quatro atletas oriundos
da sua seleção de sub. 20) que vai decidir
o 3.º e 4.º lugar e quem ficará com a
medalha de bronze.

Andebol quer terminar EUSA Games no pódio
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A17

ID: 42916150

21-07-2012

Tiragem: 8500

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,36 x 14,86 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

PROJETO DO AGRUPAMENTO ESCOLAS DE MAXIMINOS

Dario e Campos presentes
no“Andebol nas férias»
DR

Dario
Andrade
e António Cam
pos
abrilhantaram
projeto “And
ebol
nas férias”

Dario Andrade e António Campos entre os alunos

Os andebolistas Dario
Andrade (Benfica) e António Campos (Águas Santas) foram convidados do

Projeto “Andebol nas férias” organizado no âmbito do desporto escolar
do Agrupamento de Esco-

las de Maximinos e ainda
a decorrer até ao final da
próxima semana.
Os dois atletas interna-

cionais portugueses estiveram presentes no treino do passado dia 18 de
julho, o que gerou enorme
entusiasmo e alegria junto dos jovens praticantes
da modalidade.
Os mais novos tiveram
não só a oportunidade de
conviver de perto com estas duas referências do andebol nacional como também seguiram com atenção os ensinamentos que
lhes foram transmitidos
por Dario Andrade e António Campos no decorrer
da sessão.
No final, os dois jogadores distribuíram algum
material desportivo pelos alunos presentes nesta iniciativa.
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A18

ID: 42914644

21-07-2012

Tiragem: 42223

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,64 x 10,82 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A19

ID: 42916637

7

21-07-2012

Tiragem: 14900

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 22,72 x 9,39 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

CAMPEONATO DO MUNDO DE ANDEBOL FEMININO JÚNIOR B DECORRE EM MONTENEGRO ENTRE 16 E 26 DE AGOSTO

Equipa portuguesa prepara participação no mundial

JM

Quatro madeirenses a caminho do mundial
Quatro jovens madeirenses voltaram a ser chamadas para os trabalhos da selecção portuguesa de
juniores B em andebol: Isabel
Góis (Camacha), Sara Sousa (Bartolomeu Perestrelo), Mónica Soares (Sports Madeira) e Catarina
Oliveira (Sports Madeira). Isabel e
Catarina são guarda-redes e Mónica e Sara jogadoras de campo.
O objectivo desta convocatória
é preparar a participação na fase
final do campeonato do Mundo
do escalão, a ter lugar em Monte-

negro, já em Agosto, entre os dias
16 e 26. Com esse intuito, Filomena Santos, a seleccionadora
nacional, agendou mais um estágio de preparação, que terá lugar
na próxima semana, com início
logo na segunda-feira, em Rio
Maior.
Na fase final, que irá decorrer
na cidade de Bar, a "equipa das
quinas" ficou colocada no agrupamento D e terá como adversárias as selecções do Brasil, Japão,
Angola e Noruega.1
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A20

ID: 42914993

21-07-2012

Tiragem: 97006

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,24 x 7,70 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A21

ID: 42897581

20-07-2012

Tiragem: 8000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 28,01 x 25,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

> Futsal junta-se ao andebol nas esperanças minhotas em alcançar medalhas em Córdoba’2012.
EUSA GAMES - EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS

DESPORTO

UNIVERSITÁRIO

DR

Equipa de futsal da Universidade do Minho soma e segue nos EUSA Games Córdoba’2012

Futsal da UMinho
nos quartos-finais
O futsal da UMinho soma e segue no Europeu Universitário da modalidade, que decorre em Córdoba. Mais um jogo, mais uma vitória
para os minhotos que assim já estão nos quartos-finais da prova.
> ana marques

Primeiro foram os holandeses,
depois os espanhóis e agora os
alemães, um a um todos têm caído aos pés dos portugueses do
Minho que em três jogos somaram três vitórias e estão na fase
seguinte do Europeu! Ontem, no
terceiro jogo da fase de grupos
os minhotos defrontaram a Universidade de Colónia (Alemanha), numa partida em que a
UMinho poderia nem necessitar
da vitória para manter o primeiro lugar do grupo C, devido à

‘goal average’ obtida nos jogos
anteriores. Mas pelo sim pelo
não, os minhotos jogaram pelo
seguro e não deram hipóteses
aos alemães que sofreram uma
pesada derrota por 5-1.
O futsal da UMinho veio com
tudo para este Europeu, e para
além de só ter amealhado vitórias, a sua história conta com
muitos golos, em três jogos os
minhotos já somam 22 golos.
Nesta última partida, apesar da
Univ. Colónia ainda ter hipóteses de passar aos quartos de ﬁnal, o jogo só teve o sentido da

baliza alemã. A equipa portuguesa assumiu o controlo durante
todo o encontro, e na segunda
parte também aproveitou para
fazer uma gestão do tempo de
jogo dos atletas, precavendo-se
dos eventuais castigos resultantes da acumulação dos cartões
amarelos que poderiam limitar a
equipa para o jogo dos quartosﬁnais. Assim, foi sem diﬁculdades que a UMinho arrecadou
mais uma vitória, com golos de
André Machado (2), Amílcar
(1), Tiago Correia (1), e João
Magalhães (1).
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A22

ID: 42896801

20-07-2012

Tiragem: 12200

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,14 x 19,02 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A23

ID: 42896672

20-07-2012

Tiragem: 12200

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 18,01 x 9,27 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A24

ID: 42900361

20-07-2012

Tiragem: 3500

Pág: 6

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,88 x 6,79 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

agenDaDa para amanhã

Beach Party na Praia
com música e desporto
Uma Beach Party tem lugar amanhã, a partir das 19h00,
na Praia dos sargentos, na Praia da Vitória. além de música, a
iniciativa, promovida pela Jiggy eventos, conta com atividades
desportivas.
está prevista a atuação da dupla de DJ’s Black & White
Connection até às 23h00, dando continuidade à festa a banda
de rock luís & Maria Bettencourt com Michael sousa.
Do programa do evento constam também atividades
desportivas como andebol de praia e zumba.
a entrada é gratuita.
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A25

ID: 42900548

20-07-2012
ANdeBoL

Tiragem: 3500

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,83 x 13,57 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

II PraiAndebol 2012
no próximo domingo
O Gabinete técnico da associação de andebol da ilha
terceira, em colaboração com a empresa municipal Praia em
Movimento, leva a efeito no próximo domingo, dia 22 de julho,
a partir das 15:00, no areal grande da baía da cidade da Praia
da Vitória, o denominado ii Praiandebol 2012.
em nota informativa que fez chegar ao Di, a organização
apela a que as equipas inscritas estejam presentes no local
do evento às 14:15.
sublinhe-se que o Praiandebol 2012 comporta ainda mais
duas jornadas, para além daquela que se concretiza depois de
amanhã, na circunstância, o iii Praiandebol, marcado para o
dia quatro de agosto, às 15:00, inserido no programa das festas
da Praia da Vitória, e o iV Praiandebol, agendado para dois de
setembro, também com início às 15:00.

II PRAIANDEBOL realiza-se domingo à tarde
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Mensageiro (O)
A26

ID: 42882049

19-07-2012

Tiragem: 3000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,52 x 13,21 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A27

ID: 42882444

18-07-2012

Tiragem: 5000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,64 x 8,54 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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