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Jorge Nuno Pinto da Costa foi ontem 

reeleito presidente do FC Porto, pa-

ra o triénio 2013-2016, com mais de 

99 por cento dos 1.258 votos expres-

sos nas eleições para os corpos ge-

rentes do clube, realizadas no pavi-

lhão Dragão Caixa. Neste escrutínio, 

registaram-se 11 votos nulos.

Apresentando-se mais uma vez 

como candidato único nas eleições, 

Pinto da Costa parte para aquele que 

será o seu 13.º mandato consecuti-

vo. A reeleição surge envolvida num 

ambiente de euforia “azul e bran-

ca”, depois das comemorações dos 

títulos nacionais de futebol (tricam-

peão), andebol (penta) e hóquei em 

patins, conquistados no passado 

fi m-de-semana.

Eleito a 17 de Abril de 1982 como 

33.º presidente do clube, Pinto da 

Costa, de 74 anos, vai dar início ao 

seu 13.º mandato, tendo como uma 

das prioridades, que já transita do 

mandato anterior, a concretização 

do museu do clube. Uma obra que, 

recentemente, em entrevista à RTP,  

o líder dos “dragões” prometeu ser 

uma das mais inovadoras que já le-

vou a cabo.

Sob a liderança de Pinto da Costa, 

o FC Porto conquistou, no futebol, 

duas Ligas dos Campeões (uma ain-

da como Taça dos Campeões Euro-

peus), uma Taça UEFA, uma Liga 

Europa, uma Supertaça Europeia, 

duas Taças Intercontinentais, 20 

campeonatos nacionais, 12 Taças 

de Portugal e 19 Supertaças Cândi-

do de Oliveira.

A esses títulos, e no que diz respei-

to a modalidades colectivas, juntam-

se 58 no hóquei em patins, 26 no 

basquetebol e 19 no andebol.

A partir de amanhã, Pinto da Cos-

ta será acompanhado no novo man-

dato por Sardoeira Pinto (presidente 

da Mesa da Assembleia-Geral) e José 

Paulo Sá Fernandes Nuno de Almei-

da (líder do Conselho Fiscal). 

Recorde-se que a comissão de 

apoio à candidatura de Pinto da 

Costa integrava um total de 23.735 

assinaturas e 92 cartas de apoio de 

delegações e casas do FC Porto.   

Lusa

Pinto da 
Costa reeleito 
com mais de 
99% dos votos 

FC Porto

O presidente do clube 
“azul e branco” vai cumprir, 
a partir de amanhã, o 13.ª 
mandato consecutivo. 
Foram 1258 os votos 
registados no Dragão Caixa
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RTP Informação  	Meio: RTP Informação - Jornal do Meio-Dia

 	Duração: 00:00:40

 	Hora de emissão: 12:40:00
 

ID: 47887705

 
25/05/2013

1 1 1

Pinto da Costa vai ser hoje reconduzido a um novo mandato de 3 anos

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5d09c01a-3b0c-49ac-8b34-

ff1296a4520d&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
O Presidente do FCP, Pinto da Costa, vai ser hoje reconduzido a um novo mandato de 3 anos.
 
 
/

 
Repetições: RTP Informação - Jornal do Meio-Dia , 2013-05-25 13:37
 RTP Informação - Jornal das 14 , 2013-05-25 14:20
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RTP 1  	Meio: RTP 1 - Bom Dia Portugal - Fim-de-Semana

 	Duração: 00:00:34

 	Hora de emissão: 08:46:00
 

ID: 47887450

 
25/05/2013

1 1 1

Pinto da Costa vai ser hoje reconduzido a um novo mandato de 3 anos

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=830cc0f7-4f82-46f9-bfb3-

525ad2dc08f9&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
O Presidente do FCP, Pinto da Costa, vai ser hoje reconduzido a um novo mandato de 3 anos.
 
 
/

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal - Fim-de-Semana , 2013-05-25 09:32
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RTP Informação

 	Meio: RTP Informação - Bom Dia Portugal - Fim-de-

Semana

 	Duração: 00:00:34

 	Hora de emissão: 08:46:00

 
ID: 47886911

 
25/05/2013

1 1 1

Pinto da Costa vai ser hoje reconduzido a um novo mandato de 3 anos

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c5b2bcdb-a1f8-4ea6-a0b7-

52061f1040f3&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
O Presidente do FCP, Pinto da Costa, vai ser hoje reconduzido a um novo mandato de 3 anos.
 
 
/

 
Repetições: RTP Informação - Bom Dia Portugal - Fim-de-Semana , 2013-05-25 09:32
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APPACDM/Clube Naval Setubalense - Clube Gaia: 1º jogo de Andebol Adaptado 7x7
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/05/2013

Meio: Atletismo Magazine.com

URL:
http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-desporto-para-pessoas-com-deficiencia/10948-appacdm-clube-naval-setubalense-

clube-gaia-1-jogo-de-andebol-adaptado-7x7

/

 
No próximo domingo, terá início o Campeonato de Portugal, com a realização do 1º jogo de 7x7 de
Andebol Adaptado para Deficiência Intelectual. O jogo será disputado pelas equipas do
APPACDM/Clube Naval Setubalense e do Clube Gaia e começa pelas 11h30, no domingo, no Pavilhão
Gimnodesportivo do Clube Naval Setubalense. O Campeonato de Portugal é mais uma iniciativa do
projecto Andebol4All, da Federação Portuguesa de Andebol, em parceria com a ANDDI Portugal, a
Federação Portuguesa de Desporto para as Pessoas com Deficiência (FPDD) e a Associação de Andebol
de Setúbal.
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> redacção

O pavilhão municipal da Nazaré
acolhe, este fim-de-semana, as
quarta e quinta jornadas do cam-
peonato nacional de juniores
masculinos da 1.ª divisão de an-
debol, decisivas para a atribui-
ção do título nacional. 

Realiza-das as três primeiras
rondas da prova, o Sporting en-
tra em posição privilegiada nesta
fase final, já que soma por
vitórias os três jogos realizados
(9 pontos). Os comandados de
Luís Monteiro defrontam, hoje,
o ABC/UMinho, que já averbou
um empate (FC Porto) e uma
derrota (Benfica) e tem no jogo
frente ao Sporting a última opor-
tunidade de manter vivo o sonho
de chegar ao título nacional.
Uma tarefa que não é fácil, até
porque os bracarenses já não de-
pendem exclusivamente de si
próprios. 

ISMAI e Benfica também ain-
da estão na luta pelo primeiro lu-
gar. 

Belenenses e FC Porto já estão
afastadas do título.

Do resultado dos jogos de hoje
pode ou não nascer o novo
campeão nacional, que até pode
ser o Sporting, actual detentor
do título.

Programa de jogos
Jogos das 4.ª e 5.ª jornadas da

fase final do campeonato nacio-
nal de juniores:

5.ª jornada (hoje):
15h – FC Porto-Belenenses
17h – ISMAI-Benfica 
19h – Sporting-ABC/UMinho

(transmissão na AndebolTV)

6.ª jornada (amanhã):
9h – Benfica-FC Porto 
10.45h – Belenenses-Sporting 
12.30h – ABC-Maia ISMAI

(transmissão na Andebol|TV).

ABC/UMinho ainda sonha 
com título nacional de juniores
A equipa de juniores do ABC partiu para Nazaré ainda a sonhar com o título nacional. No en-
tanto, os bracarenses têm de vencer, hoje, o Sporting e mesmo assim não dependem de si.

DR

Juniores do ABC ainda na luta pelo título nacional

ANDEBOL

> Bracarenses defrontam hoje Sporting, às 19 horas, em jogo que estão obrigados a ganhar.

NAZARÉ RECEBE ‘FASE FINAL’ ESTE FIM-DE-SEMANA
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> redacção

Após 44 jogos realizados na fase
de grupos, o futsal masculino es-
tá nos oitavos-de-final do Troféu
Reitor sendo conhecidos os 16
finalistas da competição que ini-
ciou com 26 equipas. Também o
Vólei de Praia já está nos quar-
tos-finais da competição enca-
minhando-se os torneios a pas-
sos rápidos para o grande final
que será no dia 6 de Junho. 

A última jornada de futsal mas-
culino iniciou com um sempre
interessante Eng. Civil contra
Eng. Eletrónica, terminando o
marcador 2-3. Desta forma, as
duas equipas seguiram em fren-
te. O segundo jogo do dia colo-
cou frente-a-frente as equipas de
Eng. de Comunicações e Arqui-
tectura. Os engenheiros viraram
o resultado a seu favor para 4-3
final, mesmo assim as duas
ficaram pelo caminho. 

O jogo que colocou frente-a-
frente a formação de Mecânica e
Gestão de Sistemas de Infor-
mação teve um desfecho quase
previsível devido à falta de jo-
gadores que se fez no notar na
formação de Mecânica, estando
a equipa com apenas um su-
plente: 4-2 para a formação de
Gestão de Sistemas de Infor-
mação que está nos oitavos.

O último jogo da jornada em
Azurém foi entre Eng. de Polí-
meros e Eng. de Materiais. Um
jogo intenso que terminou em
2-1 já perto do cair do pano.
Com este resultado seguem as
duas equipas em frente. 

Assim estão nos oitavos-de-fi-
nal as equipas de: Administração
Pública, Química, Engenharia
Informática, Medicina, Conta-
bilidade, Gestão, AFUM, Eco-

nomia, Ensino Básico, Ciências
Comunicação, Eng. Eletrónica,
Eng. Materiais, MIEGSI, Eng.
Civil, Eng. Biológica e Eng.
Polímeros. 

Voleibol de Praia 
está nos quartos-de-final 

Foi em ambiente de boa dis-
posição que decorreram os três
últimos jogos da 1.ª fase do
Voleibol de Praia Misto. Assim e

no final desta fase ficaram nos
primeiros lugares do grupo as
equipas da AFUM e Eng. Bio-
médica que nos quartos-de-final
terão a vida facilitada jogando
com os últimos do grupo. Nesta
jornada, a AFUM voltou a ven-
cer, desta contra MAP-I, por
2-0. Biomédica também não fez
a coisa por menos e venceu os
adversários de LEI, por 2-0. Na
outra partida Ciências Políticas

voltou a perder, contra E.P.Lusó-
fonos, por 0-2. 

Assim, na próxima fase, a
AFUM vai defrontar C. Políti-
cas, MAP-I vai medir forças
com LEI, E.P. Lusófonos joga
com Eng. Mecânica e Biomédi-
ca fica de folga nesta fase. 

Andebol 
A primeira semana de com-

petição no andebol fechou com a
realização de quatro jogos. No
primeiro encontro do dia encon-
traram-se Engenharia Civil e o
Mestrando Integrado em Enge-
nharia e Gestão de Sistemas de
Informação (MIEGSI). Ao inter-
valo Civil já vencia por 13-8. Na
segunda parte, a tónica mante-
ve-se e com Civil sempre na li-
derança, a partida acabaria com
um 26-18 final. 

Engenharia Biológica e Gestão
foram os protagonistas do outro
jogo. Uma partida onde o equi-
líbrio foi a nota dominante, mas
que Biológica acabou por vencer
à tangente, por 14-13. 

Engenharia Electrónica e En-
fermagem estiveram em lados
opostos na luta pela vitória no
terceiro jogo da jornada. A sorte
acabou por sorrir a Electrónica
que sempre com algum ascen-
dente acabou por vencer, por
17-15. O último jogo foi entre a
Licenciatura Engenharia Infor-
mática (LEI) e o Mestrado Inte-
grado em Engenharia de Materi-
ais, que venceu por 16-17. 

Futsal feminino
No futsal feminino, a não com-

parência da equipa de Estudos
Portugueses e Lusófonos deu o
triunfo a Gestão. O jogo entre
LCC e Educação Básica resultou
na maior goleada até ao momen-
to: 15-2. A outra partida entre
Medicina e Eng. Biológica ter-
minou com o triunfo das futuras
engenheiras, por 1-7.

Futsal e voleibol de praia 
estão na fase seguinte
O futsal masculino está nos oitavos-de-final do Troféu Reitor sendo conhecidos os 16 fina-
listas da competição que iniciou com 26 equipas. Vólei de Praia também está nos quartos.

DR

Foi em ambiente de boa disposição que decorreram os três últimos jogos do voleibol de praia misto 

UMINHO

> Grande final dos torneios está agendada para o próximo dia 6 de Junho.

MODALIDADESTROFÉU REITOR 2013

Página 19



A20

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 4,85 x 18,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47882569 25-05-2013

I DIVISÃO

Última jornada
já sem decisões:
ABC joga na Maia
Com o título entregue desde a
semana passada ao FC Porto
e arrumadas que foram
igualmente as questões da
despromoção e participação
nas competições europeias na
próxima temporada, realiza-se
hoje a última jornada da fase
final do Andebol 1, já sem
grande história para contar.
No grupo A, destaque porém
ainda para o dérbi lisboeta que
vai definir quem vai terminar
em segundo lugar na prova.
Quanto ao ABC de Carlos
Resende vai acabar na Maia,
frente ao Águas Santas.
No grupo B, nota para o
Belenenses-Xico Andebol, pese
embora os vimaranenses já se
encontrem despromovidos.
De salientar que o AC Fafe já
festejou a manutenção e joga
por isso tranquilo na Madeira.
Jogos da 10.ª  jornada:
GRUPO A:
18 h:  Águas Santas-ABC      
18 h: Benfica-Sporting 
18 h. Sp. Horta-FC Porto 

GRUPO B
18 h: Belenenses-Xico Andebol 
18 h: Avanca- CDE Camões
18 h: Madeira SAD- AC Fafe.
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Carlos Resende, técnico do ABC

ABC despede-se em Águas Santas
ANDEBOL: 1 DIVISÃO NACIONAL

O ABC despede-se hoje 
do campeonato nacional 
da I Divisão em Águas 
Santas, no jogo a contar 
para a última jornada da 
segunda fase.

Os academistas vão 
procurar reforçar o quin-
to posto e despedir-se da 
melhor forma desta tem-
porada.

Os jogos para hoje: 
Benfica-Sporting (19h00), 
Águas Santas-ABC (19h00) 
e Sp. Horta-FC Porto 

(17h00).
No grupo B, o Xico An-

debol, já despromovi-
do, despede-se da I Divi-
são em Belém. Os jogos 
para hoje: Belenenses-
-Xico Andebol (18h00), 
Avanca-Camões (18h00) 
e Madeira SAD-AC Fafe 
(18h00).

Juniores do ABC 
ainda aspiram 
ao título

Entretanto, os juniores 
do ABC disputam entre 
hoje e amanhã os dois úl-

timos jogos da fase final 
do campenato nacional de 

DM
andebol. 

Hoje, os academistas 
defrontam o Sporting, às 
19h00, no Pavilhão Mu-
nicipal da Nazaré e só o 
triunfo interessa, numa 
fase onde os jovens do 
ABC já não dependem só 
de si para chegar ao cep-
tro. O FC Porto defronta 
o Beleneses (15h00) e o 
Benfica mede forças com 
ISMAI (17h00).

Amanhã, o ABC defron-
ta o ISMAI (12h30).
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  Tiragem: 35649

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,22 x 2,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47882063 25-05-2013
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  Tiragem: 84087

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Área: 21,33 x 26,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47881641 25-05-2013
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  Tiragem: 84087

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,09 x 4,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47881629 25-05-2013
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  Tiragem: 84087
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  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Cores: Cor

  Área: 17,74 x 18,81 cm²
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 27,31 x 9,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47861847 24-05-2013

> redacção

O andebol foi a última modali-
dade colectiva a estrear-se nesta
edição do Troféu Reitor. 

Com oito equipas em com-
petição e quando já  decorre a
segunda semana do torneio, o
andebol realizou a sua primeira
jornada na qual foram disputa-
dos dois jogos, saldando-se nas
vitórias de LEI sobre Eng.
Eletrónica, por 24-20, e Enfer-
magem sobre Eng. Materiais por
14-16. 

Voleibol de Praia
No voleibol de praia, a quadra

de areia da UMinho continua ao
rubro, ontem com a disputa de
mais três jogos. Nestas partidas,
Eng. Mecânica venceu MAP-I
por 0-2, Eng. Biomédica venceu
E.P. Lusófonos também por 2-0
e LEI saiu vitoriosa do jogo con-
tra Ciências Politicas por 2-0. 

Basquetebol
No basquetebol, na terceira

jornada foram disputados mais

cinco jogos. Biomédica garantiu
mais uma vitória na qualificação
para os quartos-de-final.

Gestão continua invicta na pro-
va liderando o Grupo A.

AAEUM foi derrotado pelo
LCC. Entre Eng. Civil e LEI,
registou-se mais uma vitória dos
campeões em título. 

A jornada terminou com o jogo
entre Medicina e a AFUM. Jogo
equilibrado onde os funcionários
tiraram partido da sua maior ex-
periência controlando o ritmo de
jogo.  

TROFÉU REITOR 2013

Andebol fez a sua estreia

DR

Competição de andebol foi a última a entrar em cena no Troféu Reitor

Página 28



A29

  Tiragem: 36413

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,33 x 10,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47860943 24-05-2013

 O pavilhão municipal da
Nazaré acolhe este fim-de-
-semana as quarta e quinta
jornadas do campeonato naci-
onal de juniores masculinos da
1.a divisão, decisivas para a
atribuição do respectivo título
nacional. 

Realizadas que foram, no
último fim-de-semana, em

Alcobaça, Marinha Grande e
Porto de Mós, as três primeiras
rondas da prova, o Sporting CP
entra em posição privilegiada
na recta final do campeonato,
já que soma por vitórias os três
jogos realizados. Os comanda-
dos de Luís Monteiro defron-
tam sábado o ABC, que já aver-
bou um empate (FC Porto) e

uma derrota (SL Benfica) e tem
no jogo frente ao Sporting a
última oportunidade de man-
ter vivo o sonho de chegar ao
título nacional. Uma tarefa que
não é fácil, até porque os braca-
renses já não dependem exclu-
sivamente de si próprios. Ain-
da no sábado, FC Porto e CF
Belenenses, ambos afastados

do título, jogam entre si, numa
jornada que se completa com o
Maia ISMAI-SL Benfica, duas
equipas que ainda estão na luta
pelo primeiro lugar.

Do resultado dos jogos de
sábado pode nascer o novo
campeão nacional, que até
pode ser o Sporting, actual
detentor do título. l

Depois de as primeiras jornadas terem sido realizadas na Marinha Grande,
Alcobaça e Porto de Mós, desta vez é o pavilhão da Nazaré a receber os jogos
decisivos

Nazaré atribui título nacional
de juniores em andebol

ANDEBOL MASCULINO
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31
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  Área: 21,85 x 17,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47862900 24-05-2013

J

Andebol em estreia
UNIVERSIDADE DO MINHO: TROFÉU REITOR

O  andebol teve, ontem, 
a sua primeira jornada no 
Troféu Reitor, com a reali-
zação de dois encontros.

No primeiro, estiveram 
frente a frente os cam-
peões em título (LEI) e 
Eng. Eletrónica, com o pri-
meiro a vencer por 24-20. 
No segundo estiveram as 
equipas de Eng. Materiais e 
Enfermagem, com esta últi-
ma a vencer por 14-16. 

Voleibol de praia
No voleibol de praia, dis-

putaram-se mais três jo-
gos. A Eng. Mecânica ven-
ceu MAP-I por 2-0, Eng. 
Biomédica venceu E.P. Lu-
sófonos também por 2-0 
e LEI saiu vitoriosa do 
jogo com Ciências Politi-
cas (2-0). 

Basquetebol
No basquetebol, na ter-

ceira jornada disputaram-
-se cinco jogos. A partida 
entre Eng. Biomédica e 
MIEGSI não teve grande 

história, com os primei-
ros a vencer facilmente, 
garantindo presença nos 
quartos de final.

O jogo entre Eng. Ele-
trónica e Gestão teve re-
sultado incerto até ao úl-
timo segundo, com Ele-
trónica a desperdiçar um 
lance livre para empatar a 
partida. Desta forma Ges-
tão continua invicta, lide-
rando o Grupo A.

A partida entre AAEUM 
e LCC foi mais equilibra-
da, com a vitória a sorrir 
aos segundos, o pode ba-
ralhar as contas aos Anti-
gos Estudantes. O penúl-
timo jogo foi entre Eng. 
Civil e LEI e os cam-
peões em títulos somaram 
mais um triunfo. A jorna-
da terminou com a AFUM 
a vencer Medicina.

Futsal masculino
No futsal masculino, 

Contabilidade venceu Di-
reito por 6-2, e as duas 

equipas estão na fase se-
guinte. Na outra partida es-
tiveram Economia que ba-
teu RI por 3-0, com esta a 
ficar fora do torneio.

Ensino Básico e E.P. Lu-
sófonos discutiam entre si 
o 2.º lugar no grupo D. Os  
EPL venceram por 3-4. As 
duas equipas estão na fase 
seguinte. No último jogo da 
fase de grupos em Gualtar 

estiveram LCC e Eng. Bio-
médica, com estes a ven-
cer por 8-5.

Em Azurém encontra-
ram-se Eng. Materiais e 
Eng. de Gestão e Sistemas 
Informáticos, com estes a 
vencer por 3-1. No segun-
do encontro do dia, a par-
tida foi disputada entre en-
genheiros civis e arquite-
tos, vencendo os primei-

ros por 2-1.
A partida disputada en-

tre Eng. Eletrónica e Eng. 
de Comunicações termi-
nou com uma goleada 
por 11-3, favorável aos 
primeiros. No penúltimo 
jogo, Eng. Mecânica per-
deu por 5-3 com Eng. de 
Materiais. Já no encontro 
Eng. de Gestão Sistemas 
de Informação-Eng. de Po-
límeros, registou-se uma 
igualdade (2-2).

DR

Andebol masculino em ação
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  Tiragem: 12000
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  Period.: Semanal
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  Pág: 28
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  Corte: 1 de 1ID: 47861659 24-05-2013
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  Tiragem: 12000
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  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 8,28 x 1,84 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 47861622 24-05-2013
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A34

  Tiragem: 1000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 13,45 x 10,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47866071 24-05-2013

g Chega ao fim este fim de
semana o Campeonato Nacional
de Andebol. Na última jornada
já não há muito por decidir,
depois de, no passado fim de
semana, o Porto ter batido e
Benfica (26-23) e garantido a
renovação do título. O ABC ven-
ceu em casa o Sporting da Horta
(35-27) e o Sporting recebeu e
venceu o Águas Santas (32-18).

Na última jornada os faialen-
ses recebem o já campeão Porto
no pavilhão da Horta. O jogo
está agendado para amanhã,
sábado, às 17h00. O Águas rece-

be o ABC e Benfica e Sporting
defrontam-se na Luz.

Na classificação já ninguém
tira o primeiro lugar ao Porto (55
pontos), no entanto o jogo entre
Benfica e Sporting pode ditar
mexidas, já que os encarnados
ocupam o segundo posto com 53
pontos, a um dos leões. No resto
da classificação também já não
poderão haver alterações: o
Águas é quarto (42 pontos),
seguido de ABC (36) e Sporting
da Horta (34).

No grupo B o Belenenses
recebe o Xico Andebol, o

Camões joga em casa do Avanca
e o Madeira recebe o Fafe. Neste
grupo o passado fim de semana
ditou a vitória do Belenenses em
casa do Camões (26-29), o Xico
recebeu e venceu o Madeira (27-
26) e o Avanca perdeu em Fafe
(33-30). 

O Belenenses é primeiro do
grupo (41 pontos), seguido de
Madeira (39), Fafe (37) e
Avanca (37). Certa é já a despro-
moção do Xico e do Camões,
nos últimos postos da tabela
com 34 e 23 pontos, respetiva-
mente.                                  mP

ANdeBOL – cAmPeONAtO NAcIONAL

Sporting da Horta recebe
Porto na última jornada
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Município de Borba e Federação de Andebol de Portugal assinam protocolo de
colaboração
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2013

Meio:
Tudobem - Informação Regional

Online

URL: http://www.portalalentejano.com/municipio-de-borba-e-federacao-de-andebol-de-portugal-assinam-protocolo-de-colaboracao/

/

 
O Município de Borba e a Federação de Andebol de Portugal vão assinar um protocolo de colaboração
para a promoção da modalidade no concelho. O andebol é hoje uma modalidade desportiva de grande
implantação a nível distrital e nacional, e assume um papel fundamental na formação dos jovens. Com
este protocolo, pretende-se estabelecer uma cooperação entre as duas entidades para a realização de
um conjunto de ações que possibilitem a promoção e prática da modalidade junto dos jovens do
concelho. A Federação de Andebol de Portugal irá promover e apoiar ações de divulgação e
propaganda que possibilitem o conhecimento adequado das ações e atividade do andebol, realizar
ações de formação de agentes desportivos nas áreas de técnicos e árbitros, enquadradas no âmbito
das respetivas carreiras federadas, apoiar diretamente os docentes de educação física ou outros
agentes desportivos para o fomento e a prática de andebol no estabelecimentos escolares ou
estruturas associativas, apoiar a filiação e inscrição de clubes do concelho que desejem encetar a
prática federada, e criar condições para a estruturação de Escolas de Andebol. O Município de Borba
disponibilizará os equipamentos desportivos para a concretização das ações, promoverá e divulgará as
ações a desenvolver, procurando uma participação alargada da população e apoiará a realização da
Festa do Andebol, a realizar no final do ano letivo. Esta modalidade já foi praticada e dinamizada no
concelho por uma associação cultural e desportiva, e pretende-se que venha novamente a assumir
uma prática regular e competitiva.
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Cidade Hoje   Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 23,01 x 13,33 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 47849222 23-05-2013

ANDEBOL
DIDÁXIS VICE-CAMPEÃ
NACIONAL DE INICIADOS

No passado fim-de-sema-
na, as iniciadas da Didáxis
estiveram na fase final
nacional do escalão, numa
prova disputada pelas
quatro melhores equipas
nacionais.
As atletas da Didáxis  con-
seguiram um brilhante se-
gundo lugar, perdendo
apenas o último dos três
jogos disputados contra a
equipa do Maiastars, que
se sagrou campeã nacio-
nal.
Na sexta-feira, a Didáxis
defrontou a equipa do AC
Lagoa (Algarve), com vitó-
ria por 31-28; no sábado
venceu o Alavarium/Love
Tiles, por 28-27, e no do-
mingo perdeu o jogo deci-
sivo, com o Maiastars por
23-16. Uma má entrada na
segunda  parte fez com que
as jogadoras da Didáxis
não conseguissem vencer
o desafio estando a ganhar
ao intervalo por 10-9.
Após ter sido vice-campeã
nacional da 2ª divisão, em
iniciadas, na época 2010/
2011, a Didáxis tem vindo
a apresentar uma evolução
notável que, na presente
época, a levou ao segundo
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Cidade Hoje   Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,00 x 3,23 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 47849222 23-05-2013

ANDEBOL
DA DIDÁXIS
É VICE-CAMPEÃO
NACIONAL
PÁG. 14
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Jornal da Marinha Grande   Tiragem: 14000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 17,81 x 15,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47844364 23-05-2013

 Ò anDebol

sporting vence e convence 
No passado Domingo, o pavilhão municipal da Marinha Grande 
recebeu a 3ª jornada da fase final em juniores masculinos

N o pri-
m e i r o 
jogo da 
manhã 
o Maia 

exibiu-se a grande nível e 
surpreendeu o Porto por 
39-28, o ABC foi muito su-
perior frente ao Belenenses 
e no grande jogo da jorna-
da existiu Sporting a mais 
para o Benfica sorrindo a 
vitória aos leões que, ao 
intervalo, já venciam por 
11-8 e limitam-se a contro-
lar a segunda (21-18). 

Com estes resultados e 
com duas jornadas para 
jogar basta uma vitória à 
equipa de Alvalade para 
revalidar o título, surgin-
do o maia em 2º como 
a grande surpresa desta 
fase final.

 Ò JuniorEs vEncEm  

E disputam a suBida 

Era com grande expecta-
tiva que se aguardava esta 
partida entre 1º de Maio e 
Empregados do Comércio, 
equipas empatadas no 4º 
lugar, que necessitavam de 
vencer para ainda poderem 
lutar pelo 3º lugar. O jogo 
terminou com a vitória da 
equipa marinhense, por 29-
27.

Por sua vez os juvenis tive-
ram jornada dupla com resul-
tados distintos. No sábado 
foram a Samora Correia re-
alizar o pior jogo da época, 
saindo derrotados. No do-
mingo fizeram o melhor re-
sultado da época ao vencer 
a equipa dos Empregados 
do Comércio, de Santarém, 
pelos expressivos 41-18. 

Nos restantes escalões 
masculinos os infantis fo-
ram perder (34-33) ao pa-
vilhão da JUVE, imitando 
os seniores que perderam 
em São João da Madeira 
(31-13).

No escalão feminino, as 
iniciadas foram até Ansião 
vencer (18-42) enquanto 
as seniores empataram em 
casa (29-29) com o Benfica 
Castelo Branco.

Calendário para o fim-
-de-semana: Sábado - SIR 
1º de Maio X Pombal (14h) 
- Infantis masculinos; SIR 
1º de Maio X João Barros 
(16h) - Infantis femininos;

SIR 1º de Maio X Sal-
gueiros (21h) - Seniores 
masculinos; Domingo: SIR 
1º de Maio X Dom Fuas 
(10h) - Iniciadas femininas.

 Ò JuvEnis fEmininas  

vão até alpEndurada 

Começa sexta-feira a 3ª 
Fase onde se vai apurar a 
quarta equipa que na sema-
na seguinte disputa o título 
de campeã nacional. Além 
da SIR 1º de Maio, vão es-
tar a equipada da casa, o 
Valongo do Vouga e ao CS 
Madeira.

O diretor técnico da SIR 
1º de Maio, António Santos, 
lembra que “vamos defron-
tar equipas com uma média 
de idade superior à nossa, 
porém, contamos com a 
qualidade técnica e o que-
rer das nossas atletas para 
poderem contrariar esta si-
tuação”.

Este responsável acres-
centa: “é um momento 
muito importante na afir-
mação da SIR 1º de Maio 
enquanto equipa de valor  
nacional”. ß
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  Corte: 1 de 2ID: 47845404 23-05-2013

Juvenis masculinos
Nacional 2.ª Divisão

gE Comércio  26
Sanjoanense  27

Sanjoanense: Ivo Silva; André 
Ferreira; Hélder Fonseca; Ro-
drigo Novo; Alexandre Duarte; 
João Silva; André Cardoso; André 
Resende; João Alves; Cláudio 
Cabral; Pedro Morais; Miguel 
Pinho; João Costa; João Silva. 
Treinador: Pedro Tavares e 
Pedro Neto.

Jogo equilibrado na 
deslocação da Sanjoanense 
a Santarém, como demons-
tra o resultado final. No en-
tanto, os alvinegros foram 
mais felizes alcançando a 
vitória, ainda que por ape-
nas um golo de vantagem.

Juvenis masculinos
Nacional 2.ª Divisão

Sanjoanense  35
S. Bernardo B  34

Sanjoanense: Ivo Silva; André 
Ferreira; Hélder Fonseca; Ro-
drigo Novo; Alexandre Duarte; 
João Silva; André Cardoso; André 
Resende; João Alves; Cláudio 
Cabral; Pedro Morais; Miguel 

Pinho; João Costa; João Silva. 
Treinador: Pedro Tavares e 
Pedro Neto.

À semelhança do en-
contro anterior, foi uma 
partida bastante equilibra e 

que terminou também com 
a vitória da Sanjoanense. E 
tal como no jogo anterior, 
com apenas um golo de 
diferença.

Infantis masculinos
Campeonato Regional

SC Espinho  24
Sanjoanense  30

Sanjoanense: Gonçalo Oliveira; 

Paulo Bastos; Francisco Sil-
va; Manuel Mateus; Luis Mar-
tins; Miguel Leite; Bernardo 
Leite; Miguel Almeida; Gonçalo 
Fernandes; Guilherme Novo; 
André Teixeira; Rodolfo Silva; 
João Bartolo; Pedro Almeida. 
Treinador: Ricardo Gaspar e Rui 
Gonçalves.

Numa semana de jor-
nada dupla, a Sanjoanense 
necessitava vencer os dois 
jogos para cumprir o obje-
tivo da época e sagrar-se 
campeã regional. Neste 
encontro, frente ao Espinho, 
apesar dos alvinegros não 
terem estado ao seu melhor 
nível, a equipa acabou por 
controlar o jogo do início ao 
fim, conseguindo alcançar 
os três pontos.

Infantis masculinos
Campeonato Regional

Sanjoanense  37
CD Feirense A  24

ANDEBOL

Página 40



  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 13,95 x 12,41 cm²
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Sanjoanense:  André S i l va ; 
P a u l o  B a s t o s ;  F r a n c i s c o 
Si lva; João Henriques; Ma-
nuel Mateus; Luis Martins; 
Miguel Leite; Bernardo Leite; 
G o n ç a l o  F e r n a n d e s ;  G u i -
l h e r m e  N o v o ;  A n d r é  Te i -
xe i ra ;  Rodo l fo  S i l va ;  João 
B a r t o l o ;  P e d r o  A l m e i d a . 
Treinador: Ricardo Gaspar e 
Rui Gonçalves.

D e p o i s  d a  v i t ó r i a 
na jornada anterior,  o 
triunfo neste encontro 
era o objetivo principal, 
já que isso significava a 
conquista do título re-
gional. E a Sanjoanense 
não desiludiu. A equipa 
superou-se e desde o 
i n í c i o  de i xou  pa ten te 
quem seria o vencedor 
do encontro. Com este 
t r i un fo ,  os  j o vens  a l -
v inegros sagraram-se 
campeões regionais.

Seniores femininos
Nacional da 2.ª Divisão

Sanjoanense  22
Porto Salvo  22

Sanjoanense: Patrícia Silva; Ma-
riana Silva; Branca Santos; Maria 
Teixeira; Carina Gonçalves; Ana 
Gomes; Mónica Agrela; Viviana 
Afonso; Joana Oliveira; Ana Araú-
jo; Ana Silva; Cláudia Alves.
Treinadores: Hélder Vieira e Rui 
Andrade.

A Sanjoanense entrou 
bem no jogo. Com uma 
boa defesa e impondo o 
seu ritmo, as alvinegras 
não deixaram o adversá-
rio assentar o seu jogo, 
chegando ao intervalo 
com uma vantagem de 
sete golos. A segunda 
parte fo i  bastante d i -
ferente, com a equipa 
visitante a ser superior, 
essencialmente no as-
peto físico. O encontro 
acabaria, no entanto, por 

terminar com uma igual-
dade a 22 golos.

Infantis femininos
Campeonato Regional

Salreu  18
Sanjoanense  37

Sanjoanense: Carla Moreira, 
Cláudia Moreira, Joana Pinho, 
Ana Vieira, Lara Santos, Rita 
Leite, Mariana Rocha, Carolina 
Pereira, Francisca Silva, Ana 
Henriques, Joana Alves, Ana 
Tavares, Eulália, Ana Andrade. 
Treinador: Rui Andrade.

A Sanjoanense entrou 
em campo concentrada e 
não deu grandes espaços 
ao adversário para desen-
volver o seu jogo. Situação 
que permitiu à equipa alvi-
negra realizar uma partida 
sossegada e dar tempo de 
jogo às atletas mais jovens. 
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BASQUETEBOL Em Alcanena, o JAC 
assegurou a última vaga em aber-
to para as competições europeias 
2013/2014, ao bater sem apelo nem 
agravo, o Colégio de Gaia por 37/28, 
anulando a desvantagem de um golo 
que trazia do jogo da 1ª mão, garan-
tindo assim o 5º lugar da classifi cação 
geral do campeonato nacional da 1ª 
divisão de andebol seniores femininos. 
A equipa de Alcanena dominou todo 
o jogo, com algum equilíbrio na 
primeira. Mas na segunda parte, o 
contra-ataque veloz e efi caz do JAC 
matou o jogo, alcançando um feito 
histórico que, com uma média de 
idades muito jovem (a mais jovem 
do campeonato), alcança um fei-
to extraordinário, logo no segundo 
ano de participação na competição.

Andebol  JAC Alcanena apurado 
para as competições europeias
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