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MODALIDADES

> Equipa feminina de rugby perdeu os dois primeiros jogos na sua estreia nesta competição.

EUSA GAMES - EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS

> ana marques

A UMinho conseguiu a sua
primeira medalha nestes EUSA
Games 2012 através da modali-
dade de andebol. Os minhotos
conseguiram o bronze depois de
terem batido na última partida a
anfitriã, a Universidade de Cór-
doba, por esclarecedores 30-40. 

A disputa do bronze foi, segun-
do o treinador Gabriel Oliveira,
“fácil” para os minhotos. Assu-
mindo-se como favoritos neste
jogo, a UMinho entrou decidida
a não dar qualquer hipótese aos
espanhóis. Os minhotos estive-
ram 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 con-
seguiu opor-se ao favoritismo
dos minhotos. 

A UMinho fez um bom jogo, e
com lances muito rápidos, con-
seguiu confundir os espanhóis.
Apesar de Córdoba tentar de-
fender-se como podia, os da
UMinho facilmente conseguiam

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 ande-
bol de maior qualidade com que
Córdoba não se conseguiu de-
bater.

Apesar disso a UMinho teve
que “alterar” os seus objectivos
durante este campeonato. Via-
jando para Córdoba como deten-
tores do título europeu, os mi-
nhotos tinham como objectivo
principal a revalidação do título.
Mas o modelo competitivo apre-
sentado 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.

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...

DR

Equipa de andebol da UMinho partiu para esta prova com o objectivo de defender o título, mas ficou em terceiro lugar
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UMINHO>>30

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
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ÓRGÃOS SOCIAIS

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

Avelino Conceição

� 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 unani-
midade dos sócios que participa-
ram no acto eleitoral, sendo que,
dos elementos que compõem o
novo executivo, a grande maio-
ria 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 certa-
mente novas ideias para um clu-
be que torna cada vez mais mo-
dernizado” e que esta época atin-
giu o patamar mais alto do ande-
bol 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, se-
gundo José António Costa, “este-
ve sempre controlado”.

Para esta época, o líder do clube
prevê um ligeiro aumento das

despesas, face à participação da
equipa sénior no campeonato da
1.a Divisão Nacional, mas tam-
bém 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 aproveita-
mento da imagem do clube, mes-
mo sabendo que haverá outros
gastos inerentes a uma participa-
ção a este nível.

Na Assembleia foram lem-
brados os 118 jogos realizados,
esta época, por todos os escalões
do clube, que acrescentou um

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 es-
calão, com um percurso invejá-
vel em casa, onde não perdeu
qualquer jogo, numa época de
“ouro” que nunca mais será es-
quecida pelos adeptos da Artísti-
ca de Avanca.l

ANDEBOL

PRESIDENTE quer uma maior dinamização do clube
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José Oliveira é o sexto
reforço do plantel
� Depois dos reforços já anuncia-
dos, a equipa da Artística de
Avanca assegurou mais um “pri-
meira linha” para a equipa sénior.
É ele José Oliveira, jogador de 24
anos, formado na equipa no clu-
be, 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 “artilhei-
ros” 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 consis-
tente. O andebolista aveirense,
que completa 25 anos em Outu-
bro, tem já dois títulos de campe-
ão regional nas épocas 2000/2001
e 2005/2006, o primeiro como ju-
venil, mais com idade de Iniciado,
e o segundo já como júnior, am-
bos 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 ar-
ranque dos trabalhos marcado
para o primeiro dia de Agosto. O
clube recebeu o convite, por par-
te da Federação de Andebol de
Portugal, para efectuar um jogo
no Sabugal, frente ao Benfica,
faltando a confirmação por par-
te da equipa encarnada. A Artís-
tica 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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Andebol minhoto arrecada bronze

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

DR

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 esclarecedo-
res 30-40. 

Assumindo-se como favo-
rita para este jogo, a UMi-
nho entrou decidida a não 
dar qualquer hipótese aos 
espanhóis. Tomando as ré-
deas da partida, os minho-
tos estiveram muito bem 
no ataque e exemplares na 
defesa. A equipa cordobe-
sa ainda tentou contrariar 

a história do jogo com um 
5x1, tentando marcar o jo-
gador que recebia a bola, 
mas não conseguiu opor-
-se ao favoritismo dos mi-
nhotos. 

A UMinho fez um bom 
jogo e com lances muito 
rápidos conseguiu con-
fundir os espanhóis. Ape-
sar de Córdoba tentar de-
fender como podia, os da 
UMinho facilmente conse-
guiam colocar-se ofensiva-
mente de forma muito efi-
caz para conseguirem con-
cretizar.

Este foi um jogo com 
pouca história e com um 
final feliz, uma vez que a 

UMinho acabou por ven-
cer, graças a um andebol 
de maior qualidade, o qual 
a Universidade de Córdo-
ba nunca conseguiu con-
trariar.

No entanto, a UMinho 
teve que “alterar” os seus 
objetivos durante este 
campeonato. Viajando pa-
ra Córdoba como detento-
res do título europeu, os 
minhotos tinham como ob-
jetivo principal a revalida-
ção do título. Mas o mode-
lo competitivo apresenta-
do foi muito desfavorável, 
como aliás referiu o técni-
co Gabriel Oliveira: «este 
modelo estava desajusta-

do à realidade do campeo-
nato», pois as principais 
equipa ficaram concentra-
das no grupo B, sendo que 
desta forma não poderia 
haver falhas. A compro-
var isto está o “deslize” da 
UMinho no primeiro jogo, 
onde perdeu com a equi-
pa que se sagrou campeã 
(a Georgian Tec.U – Geór-
gia) e que determinou todo 
o trajeto da academia mi-
nhota. 

Para além disso, e ainda 
segundo o técnico «como 
se viu, a final foi bastan-
te desinteressante. A equi-
pa da Georgian Tec.U ven-
ceu por 13 pontos (24-37) 

EUSA GAMES

FEMININAS 

a U.J.J.Strossmayer (Croá-
cia), uma derrota muito ex-
pressiva que nem parecia 
uma final entre as duas 
melhores equipas do tor-
neio». Mas segundo Ga-
briel Oliveira, a EUSA per-
cebeu isso e provavelmen-
te o modelo será outro nos 
próximos europeus. 

Basquetebol falhou
No basquetebol, a UMi-

nho não conseguiu atin-
gir os objetivos traçados, 
ao perder a última parti-
da frente à Col. Manage-
ment (Israel) por 51-98.  
A equipa minhota de bas-
quetebol masculino foi 
ao Europeu no intuito de 
conseguir, pelo menos, fi-
car entre os dez primeiros, 
mas a sorte não apareceu 
e acabou por não conse-
guir, sendo somente a 12.ª 
classificada.

A equipa 
da casa, Córdo-ba, não teve argu-mentos para bater a UM, que ficou 

no pódio
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Autarquia apoia
associativismo desportivo

SINTRA

Neste contexto, foram aprovados pela 
autarquia, na reunião do último dia 

9 de Julho, os Contratos-Programa de de-
senvolvimento desportivo com a Federação 
Portuguesa de Ciclismo, Federação Portu-
guesa de Rugby, Associação Atletismo de 
Lisboa, Associação Distrital Judo de Lisboa, 
Associação Patinagem Lisboa, Associação 
Voleibol de Lisboa, Associação Basquetebol 

A Câmara Municipal de Sintra aprovou, em reunião de Câmara do passado dia
9 de Julho, as propostas de desenvolvimento desportivo que passam por contratos

programas com diferentes associações e modalidades. No mesmo dia, foi também decidida
a atribuição de terreno ao Grupo Desportivo de Rio de Mouro, Rinchoa e Mercês.

de Lisboa e Associação Andebol de Lisboa.
Em conformidade com informação da 

Câmara Municipal de Sintra, “ao todo, se-
rão benefi ciados cerca de 5088 atletas fede-
rados em 10 diferentes modalidades”.

Na mesma reunião, foi igualmente 
aprovada a constituição do direito de su-
perfície oneroso a favor do Grupo Despor-
tivo de Rio de Mouro, Rinchoa e Mercês, 

pelo prazo de 30 anos, sobre a parcela de 
terreno com a área de 9801,15 m2, localiza-
da na Avenida Gil Eanes, em Rio de Mouro, 
com vista à implantação do campo de fute-
bol com relvado sintético que assim servirá 
uma das freguesias com mais população do 
concelho de Sintra.

DR
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Campanha de Recolha de Papel 
em Redondo

O Núcleo Andebol de Re-
dondo em parceria com o 
Centro paroquial de Re-

dondo aderiu à campanha “papel 
Por Alimentos” promovida pelo 
Banco Alimentar que tem por 
objectivo recolher jornais, revis-
tas, folhetos, cadernos, livros e 
fotocópias, por cada tonelada de 
papel entregue o Banco Alimen-
tar recebe 100 € em alimentos.
 O ponto de entrega, na vila 
de Redondo, é nos contentores 

localizados no átrio da igreja da 
Saúde que foram colocados no 
local para este efeito.
 Numa altura em que cada 
vez mais pessoas recorrem à 
ajuda do Banco Alimentar esta é 
mais uma forma de colaboração 
solidária para quem mais precisa.
 Diversas acções já foram 
levadas a efeito, mais concreta-
mente: foram colocados cartazes 
em espaços públicos e estabe-
lecimentos comerciais, foi dis-

tribuído um folheto porta a porta 
tendo sido também contactadas 
diversas Instituições locais a 
apelar à sua participação na 
campanha.
 Congratulamos todos os que 
até aqui já participaram contri-
buindo para o sucesso da cam-
panha e apelamos, novamente, 
aos mesmos, a toda a população, 
que continuem a participar na 
campanha.

Luís Faleiro
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