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A1

  Tiragem: 4632

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 10,08 x 8,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54128970 29-05-2014
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A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 21,60 x 35,54 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 54126834 29-05-2014
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  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 27,16 x 35,03 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 54126834 29-05-2014
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  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 7,89 x 17,59 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 54126834 29-05-2014

Página 4



A5

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 4,76 x 3,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54127263 29-05-2014
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A6

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,26 x 13,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54128586 29-05-2014

UMINHO
| Redacção | 

A quadra de vólei da UMinho,
em Gualtar volta a ser por estes
dias o destino para muitos dos
apaixonados por vólei de praia,.

O vólei de praia foi a última
modalidade coletiva a entrar em
acção nesta XXI edição do Tro-
féu Reitor, com oito equipas em
competição e após o cumpri-
mento da primeira jornada, de
realçar a entrada em grande dos
campeões em título (Engenharia
Biomédica) que se assumem de
novo como grandes candidatos,
mas também as excelentes pres-
tações de Estudos Portugueses e
Lusófonos (EPL) que foram

bronze o ano passado e Enge-
nharia Civil que também entrou
com o “pé direito” e que terão
também uma palavra a dizer
neste torneio. Na abertura do
torneio, MIEEIC e EPL foram as
‘estrelas’ da quadra, duas equi-
pas bastante equilibradas, mas
MIEEIC entrou melhor e venceu
o primeiro set (21-17). EPL não
baixou os braços e acabou mes-
mo por vencer os outros dois
sets (15-21/8-15), resultados que
lhe deram a vitória na partida.  

No outro jogo, os campeões de
Biomédica mostrou que quer a
revalidação do título ganhando
por 2-0 (15-21/ 9-21) Eng. Infor-
mática.  Na outra partida desta
jornada MIEGSI e Eng. Civil di-

vidiram a quadra no jogo que fe-
chava a jornada. Com uma equi-
pa mais coesa e mais organiza-
da, Civil não deu grandes hipó-
teses aos adversários e venceu
de forma clara pelos parciais de
17-21 e15-21. 

No andebol, opôs a terceira
jornada, LEI segue na frente do
torneio com cinco pontos, em-
bora Eletrónica e Materiais te-
nham menos um jogo. 

Nesta última jornada a compe-
tição determinou que se encon-
trassem Gestão e LEI. A partida
terminou com a vitória esmaga-
dora de LEI por 11-30.  Na pró-
xima jornada, o futsal masculino
decidirá as últimas equipas que
passam aos oitavos de final.

Toféu Reitor

Oito equipas em competição no voleibol de praia

DR

Voleibol de praia centra as atenções no Troféu Reitor
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A7

  Tiragem: 32897

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 13,40 x 20,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54128055 29-05-2014
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A8

  Tiragem: 32897

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 13,03 x 7,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54128064 29-05-2014
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A9

  Tiragem: 80491

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 16,24 x 26,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54127360 29-05-2014
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A10

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 9,81 x 14,73 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 54111114 28-05-2014

ANDEBOL

Jorge Rito deixa
comando do Benfica

O treinador Jor-
ge Rito vai deixar o 
comando técnico da 
equipa de andebol 
do Benfica, anunciou 
ontem o clube da Luz 
no seu sítio oficial na 
internet. De acordo 
com a nota dos “en-
carnados”, o clube e 
o treinador «concor-
daram que é chegado 
o momento de novo 
rumo no comando 
técnico da equipa de 
andebol».

«Os resultados des-
portivos não foram aqueles que eram esperados por 
ambas as partes e, na certeza de ser este o caminho 
que melhor serve os interesses do Benfica, o contrato 
com o treinador não foi renovado», lê-se na nota dos 
“encarnados”, que elogiam a «entrega, profissionalismo 
e dedicação» de Rito.

O Benfica terminou na quarta posição o campeo-
nato nacional, atrás de FC Porto, Sporting e ABC de 
Braga.

Jorge Rito estreou-se como treinador ao serviço do 
ABC, clube que serviu durante 23 anos, como adjunto 
ou técnico principal. Estava no Benfica desde 2011.

DM
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 15,22 x 1,00 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 54111114 28-05-2014

• Jorge Rito deixa comando da equipa de andebol do Benfica
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A12

Bosko Bjelanovic regressa ao Sporting - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=df29358a

/

 
Madeira SAD e Águas Santas foram os últimos clubes antes do regresso a Alvalade.
 
 O andebolista internacional português Bosko Bjelanovic vai voltar a vestir de "verde e branco",
anunciou hoje o Sporting no site oficial.
 
 "Juntei o útil ao agradável. Penso ter deixado uma boa imagem na minha primeira passagem pelo
Sporting e, apesar de algum azar com as lesões, consegui recuperar a forma na última época,
dispondo agora de uma nova oportunidade", referiu o atleta nascido na antiga Jugoslávia que, aos 29
anos, estará pela segunda vez em Alvalade.
 
 Para Bosko, que deixou o Águas Santas, o título de campeão português de andebol deverá ser a
principal ambição da sua nova equipa.
 
 "Vamos tentar ganhar tudo ao nível interno, com um foco maior para o campeonato nacional. Na
Europa seria importante repetir, pelo menos, o mesmo resultado da época que agora terminou.
Sabemos que não será fácil mas vamos tentar", finalizou.
 
 Nascido em Knin, agora território croata, Bosko cedo chegou a Portugal, iniciando-se na modalidade
na Académica de Coimbra, aos 13 anos. Passou pelo FC Porto nas camadas jovens, estreando-se no
principal campeonato português pelo Sporting de Espinho.
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A13

Treinadores agridem-se em jogo de andebol - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b110c0ef

/

 
Talant Dujshebaev, treinador do Kielce, e Manolo Cadenas, do Wilsa Plock, acabaram por ser os
protagonistas do encontro entre as duas equipas, pelas piores razões. Veja o vídeo!
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A14

Bosko Bjelanovic regressa ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cf8ba9a8

/

 
LATERAL-ESQUERDO DEIXOU O ÁGUAS SANTAS
 
 , 28 maio de 201421:25
 
 O andebolista internacional português Bosko Bjelanovic vai voltar a vestir de verde e branco,
anunciou esta quarta-feira o Sporting no seu site oficial. "Juntei o útil ao agradável. Penso ter deixado
uma boa imagem na minha primeira passagem pelo Sporting e, apesar de algum azar com as lesões,
consegui recuperar a forma na última época, dispondo agora de uma nova oportunidade", referiu o
atleta nascido na antiga Jugoslávia que, aos 29 anos, estará pela segunda vez em Alvalade.
 
 Para Bosko, que deixou o Águas Santas, o título de campeão português de andebol deverá ser a
principal ambição da sua nova equipa. "Vamos tentar ganhar tudo ao nível interno, com um foco maior
para o campeonato nacional. Na Europa seria importante repetir, pelo menos, o mesmo resultado da
época que agora terminou. Sabemos que não será fácil mas vamos tentar", finalizou.
 
 Nascido em Knin, agora território croata, Bosko cedo chegou a Portugal, iniciando-se na modalidade
na Académica de Coimbra, aos 13 anos. Passou pelo FC Porto nas camadas jovens, estreando-se no
principal campeonato português pelo Sporting de Espinho. Após mais uma temporada no FC Porto
acabou por ingressar no Sporting, onde permaneceu por três temporadas. Madeira SAD e Águas
Santas foram os seus últimos clubes antes deste regresso a Alvalade.
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A15

Bosko Bjelanovic regressa ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=37ddd7f

/

 
28 Mai, 2014, 21:13 / atualizado em 28 Mai, 2014, 21:43
 
 O andebolista internacional português Bosko Bjelanovic vai voltar a vestir de "verde e branco",
anunciou esta quarta-feira o Sporting no seu sítio oficial.
 
 "Juntei o útil ao agradável. Penso ter deixado uma boa imagem na minha
 
 primeira passagem pelo Sporting e, apesar de algum azar com as lesões, consegui recuperar a forma
na última época, dispondo agora de uma nova oportunidade", referiu o atleta nascido na antiga
Jugoslávia que, aos 29 anos, estará pela segunda vez em Alvalade.
 
 Para Bosko, que deixou o Águas Santas, o título de campeão português de andebol deverá ser a
principal ambição da sua nova equipa.
 
 "Vamos tentar ganhar tudo ao nível interno, com um foco maior para o campeonato nacional. Na
Europa seria importante repetir, pelo menos, o mesmo resultado da época que agora terminou.
Sabemos que não será fácil mas vamos tentar", finalizou.
 
Carlos Barros
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A16

Bosko Bjelanovic regressa ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b81651e1

/

 
28 de maio de 2014 21:16h
 
 Madeira SAD e Águas Santas foram os seus últimos clubes antes deste regresso a Alvalade.
 
 O andebolista internacional português Bosko Bjelanovic vai voltar a vestir de "verde e branco",
anunciou hoje o Sporting no seu sítio oficial.
 
 "Juntei o útil ao agradável. Penso ter deixado uma boa imagem na minha primeira passagem pelo
Sporting e, apesar de algum azar com as lesões, consegui recuperar a forma na última época,
dispondo agora de uma nova oportunidade", referiu o atleta nascido na antiga Jugoslávia que, aos 29
anos, estará pela segunda vez em Alvalade.
 
 Para Bosko, que deixou o Águas Santas, o título de campeão português de andebol deverá ser a
principal ambição da sua nova equipa.
 
 "Vamos tentar ganhar tudo ao nível interno, com um foco maior para o campeonato nacional. Na
Europa seria importante repetir, pelo menos, o mesmo resultado da época que agora terminou.
Sabemos que não será fácil mas vamos tentar", finalizou.
 
 Nascido em Knin, agora território croata, Bosko cedo chegou a Portugal, iniciando-se na modalidade
na Académica de Coimbra, aos 13 anos. Passou pelo FC Porto nas camadas jovens, estreando-se no
principal campeonato português pelo Sporting de Espinho.
 
 Após mais uma temporada no FC Porto acabou por ingressar no Sporting, onde permaneceu por três
temporadas. Madeira SAD e Águas Santas foram os seus últimos clubes antes deste regresso a
Alvalade.
 
 

Página 16



A17

Andebolista Bosko Bjelanovic regressa ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=35b92250

/

 
Quarta feira, 28 de Maio de 2014 |
 
 Lisboa, 28 mai (Lusa) -- O andebolista internacional português Bosko Bjelanovic vai voltar a vestir de
"verde e branco", anunciou hoje o Sporting no seu sítio oficial.
 
 "Juntei o útil ao agradável. Penso ter deixado uma boa imagem na minha primeira passagem pelo
Sporting e, apesar de algum azar com as lesões, consegui recuperar a forma na última época,
dispondo agora de uma nova oportunidade", referiu o atleta nascido na antiga Jugoslávia que, aos 29
anos, estará pela segunda vez em Alvalade.
 
 Para Bosko, que deixou o Águas Santas, o título de campeão português de andebol deverá ser a
principal ambição da sua nova equipa.
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Andebol Adaptado: Taça de Portugal em ACR4 realiza-se em São Pedro Sul e Vouzela
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2014

Meio: ViseuMais.com Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=db4848cb

/

 
28 Maio, 2014 |Autor:
 
  ViseuMais
 
 A Federação de Andebol de Portugal tem em desenvolvimento de há 3 anos a esta parte, o Projecto
Andebol 4All, que tem vindo a dar passos muito largos no que diz respeito ao incremento do desporto
para todos em geral e do Andebol Adaptado em particular.
 
 Estão a ser desenvolvidas actividades no âmbito do Andebol para Cidadãos Privados de Liberdade
(Andebol no meio prisional), no âmbito do Andebol para a Deficiência Intelectual, no âmbito do
Andebol para Surdos (através do Desporto Escolar) e no âmbito do Andebol para a Deficiência Motora
(Andebol em Cadeira de Rodas - ACR).
 
 Neste último Projecto, esta época programaram-se um conjunto de actividades (competições),
Campeonato Nacional de ACR7 e ACR4, Taças de Portugal de ACR7 e ACR4 e ainda a participação de
todos os Clubes/Instituições filiados em dois Torneios de grande dimensão, o GarciCup e o Maia Cup.
 
 A Taça de Portugal em ACR4, realiza-se no dia 7 de Junho, em São Pedro Sul e Vouzela.
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A19

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 6,38 x 5,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54078079 22-05-2014

Andebol: Cister festeja 
25.º aniversário

o Cister sport de alcobaça assinala, no 
próximo dia 7 de junho o 25.º aniversário 
da fundação, com um vasto programa de 
iniciativas. o destaque vai para o jan-
tar comemorativo e para o encontro de 
andebol entre as equipas principais de 
sporting e aBC Braga.
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A20

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 6,67 x 5,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54078067 22-05-2014

Andebol: Frederico Santos 
procura título de campeão

o sporting, equipa treinada pelo alcoba-
cense Frederico santos, entra em campo na 
última jornada da 1.ª divisão de andebol ainda 
a sonhar com o título nacional. os leões, que 
bateram o Benfica na penúltima ronda (23-29), 
precisam vencer o sp. Horta e esperar que 
o Benfica, treinado pelo alcobacense Jorge 
Rito, vença o FC porto no dragão Caixa para 
reconquistarem o troféu.
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A21

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 13,88 x 6,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54078127 22-05-2014

andebol   triunfo expessivo caseiro no torneio primavera

Juvenis masculinos do Cister Sa 
derrotam Salvaterra de Magos

os juvenis masculinos do Cis-
ter sa derrotaram o salvaterra 
de magos (36-23) e ascenderam 
ao 2.º lugar do torneio prima-
vera, com 8 pontos, menos 2 
que o líder sismaria. o dom 
Fuas aC, por seu turno, sofreu 

a primeira derrota na com-
petição, na receção à Juve Lis 
(26-30), ocupando o 6.º lugar, 
mas com menos um jogo.

no torneio primavera de ini-
ciados masculinos, o dom Fuas 
foi ganhar ao reduto da Juve Lis 

B (24-26) e é líder, enquanto o 
Cister perdeu, também em Lei-
ria, com a Juve (33-21) e é 5.º.

Em iniciados femininos, o 
dom Fuas derrotou o salva-
terra (29-9) e o Cister perdeu 
na Batalha (33-27).
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A22

  Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,92 x 7,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54043415 21-05-2014

Desfi le para angariação de fundos 
para o andebol de Valongo

A Casa do Povo de Valongo 
do Vouga promoveu o primeiro 
desfile de noivas para angaria-
ção de fundos para o andebol 
para a participação no torneio 
internacional em Barcelona 
(Espanha). E foram as atletas 
de andebol da instituição a 

desfilar, com o objetivo de an-
gariação de fundos.

Sem qualquer tipo de 
apoios, até este momento, os 
pais e a Casa do Povo de Va-
longo uniram-se para angariar 
fundos para que as atletas 
consigam participar no even-

to. “É de louvar o empenho 
e esforço que as atletas têm 
feito com amor ao desporto, 
tirando 1º lugares em vários 
torneios nacionais; mesmo as-
sim têm de trabalhar e esfor-
çar para angariar fundos para 
pagar a sua participação neste 
torneio internacional”, referi-
ram os organizadores, receti-
vos a contribuições para que a 
presença das andebolistas no 
torneio seja possível.
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A23

  Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,00 x 7,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54043421 21-05-2014

Iniciado do AAC lideram regional
Os iniciados masculinos do 

Águeda Andebol Clube (AAC) 
venceram na receção à Acadé-
mica de Coimbra, por 28-20, em 
jogo a contar para o campeonato 
regional. Os aguedenses lideram 
a classifi cação da série A, com 
19 pontos em 7 jogos, mais dois 
pontos que CAIC e Vacariça, que 
visitam no domingo (17h30). O 
AAC alinhou e marcou: João Vi-

dal, Rafael Silva (1), José Canas, 
Gonçalo Matos, Bernardo Ro-
drigues (2), Gabriel Mendes (2), 
Luis Oliveira (6), Francisco Sousa 
(1), Duarte Fernandes (1), João 
Francisco (1), Ricardo Gomes (1), 
Bruno Almeida (3), Diogo Guer-
ra (10), António Ferreira e Luis 
Melo. Treinadora: Iolanda Sousa.

Juvenis masculinos do 

AAC – Derrota (32-33) na 
receção ao CAIC, para o cam-
peonato regional, tendo ali-
nhado e marcado: Gabriel 
Oliveira (1), Edgar Santos (5), 
Alexandre Fernandes (2), José 
Paulos, Paulo Bravo (1), José 
Lima, Carlos Almeida (8), José 
Santos (2), Nuno Marques, 
Bruno Correia, Luis Noronha 
(6), Bernardo Pires, Jorge Pires 
(7) e Jorge Ferreira. Treinador: 
Bruno Oliveira.
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A24

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 9,74 x 4,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54026221 19-05-2014
 ANDEBOL
CDC Oleiros derrotado pelo Fermentões
O CDC Oleiros foi derrotado no pavilhão do Fermentões por 26-18
quando faltam oito jogos para o final do campeonato. Os de Fer-
mentões entraram no jogo numa toada demasiado forte para a equi-
pa do CDC S. Paio de Oleiros. A diferença de golos que conquista-
ram deu-lhes a confiança necessária para gerir o jogo de uma forma
que pareceu fácil e quando o visitante tentou recuperar, os motivos
de contestação começaram, já que aos da casa, no ataque, não lhes
eram sancionadas as faltas técnicas que cometiam e na defesa quase
tudo era permitido.
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Juvenis do Feirense
vencem em Condeixa
Em jornada dupla, que serviu para recuperar dois jogos em atraso,
os juvenis fogaceiros tiveram difícil deslocação a Condeixa. Os da
casa, o Caic, ainda com a possibilidade de chegar ao segundo posto,
começaram a sofrer a forte acção do ataque feirense que esteve
durante quase todo o jogo sempre no comando do marcador e com
diferencias confortáveis. O ritmo de jogo e o caudal de finalização
permitiram ao treinador dos blues gerir os convocados para esta
partida. A vitória no final por 31-37 não sofre contestação, nem
belisca a superioridade feirense. Apesar da vitória, os blues podem
queixar-se de algumas decisões erradas da dupla de arbitragem,
com algumas exclusões de dois minutos incompreensíveis.
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ANdebOl

g Após ter vencido o Sporting Clube
da Horta por 25-41, o Benfica subiu ao
terceiro lugar da tabela classificativa,
lugar que era ocupado pelo Braga. 

A equipa açoriana continua sem
somar qualquer resultado positivo,
nesta fase final, contando já oito derro-
tas.

Neste jogo, o Benfica foi  mais forte
e dominou o jogo, de princípio a fim.
Ao intervalo,   já vencia por expressi-
vos 14 - 22.

Carlos Carneiro, com onze golos, foi
o melhor marcador do encontro. Do
lado do Sporting da Horta, o inevitável
Yuriy Kostetskyy, com sete golos, foi o
mais assertivo.

O Sporting joga em casa no próximo
sábado, 17 de maio, naquele que será o
jogo relativo à 9.º jornada do grupo A

– Apuramento do Campeão.
Pelas 21h00, SCH defronta o Águas
Santas.                                          mJs

Benfica leva a melhor sobre o SCH
dr
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