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A1

  Tiragem: 36413

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,20 x 6,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53577134 23-04-2014

Nazaré acolhe
Fase Final 
de Interescolas
Realiza-se hoje, durante todo o
dia, nos pavilhões do município
da Nazaré, a Fase Final dos
Campeonatos Desportivos In-
terescolas, e que envolverá a
participação de 500 atletas e
30 equipas, nas modalidades
de futsal, andebol e basquete-
bol numa organização do Ex-
ternato Dom Fuas Roupinho.
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A2

  Tiragem: 11452

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,40 x 7,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53578111 23-04-2014
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A3

  Tiragem: 11452

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 27,26 x 33,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53579322 23-04-2014 | Orçamento de Estado
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A4

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 8,33 x 7,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53578840 23-04-2014

ANDEBOL: JUVENIS

Apuramento de campeão
passa pelo Sá Leite

A fase de apuramento de campeão nacional de 
juvenis em andebol disputa-se entre amanhã e o dia 
27 de abril no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, e 
vai decidir quais as duas equipas que, juntamente com 
Benfica e Águas Santas, vão discutir o título.

Esta época a fase final será disputada no sistema de 
todos contra todos a duas voltas, não se aplicando o 
figurino de concentração da prova.

Na fase de apuramento estão presentes o ABC, CCF 
Madeira, Sporting e Horta. Da primeira jornada, a 
disputar amanhã, fazem parte os encontros: ABC-CCF 
Madeira (18h00) e SC Horta- Sporting (20h00).
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A5

  Tiragem: 33668

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,87 x 7,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53576902 23-04-2014
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A6

  Tiragem: 33668

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 26,04 x 19,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53577210 23-04-2014
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A7

  Tiragem: 11452

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,64 x 17,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53559386 22-04-2014
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A8

  Tiragem: 11452

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,57 x 15,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53559393 22-04-2014

Página 8



A9

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 5,10 x 5,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53552376 18-04-2014
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A10

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 5,18 x 6,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53552325 18-04-2014
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A11

  Tiragem: 3250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 16,51 x 8,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53548250 18-04-2014

ANDeboL

JAC falhou conquista da Taça de Portugal
A equipa de andebol sénior femi-

nino do JAC – Alcanena chegou à 
fase final da Taça de Portugal mas 
foi afastada do grande jogo ao perder 
com o Madeira Sad por 20-30, no 
sábado, no pavilhão de Águas Santas, 
na cidade da Maia. A primeira parte 
foi de equilíbrio, com as equipas a 
oscilarem. Ao intervalo as madeirenses 
venciam por 11-13.

Na segunda parte, a história do 
jogo alterou-se substancialmente. 
O Madeira Sad entrou muito bem, 

a imprimir mais rapidez e maior 
intensidade ao jogo. O conjunto de 
Alcanena não conseguia responder e, 
lentamente, a equipa da Madeira foi 
dilatando a vantagem no marcador: 
aos 15 minutos da segunda parte, 
o Madeira Sad assumiu totalmente 
o controlo do jogo e venceu por 
20-30, garantindo, assim a final. 
Do lado do JAC, Patrícia Rodrigues 
foi a melhor marcadora, com sete 
golos.

No final do encontro Marco Santos, 

treinador das alcanenenses, foi prag-
mático: “Foi um jogo com história 
na primeira parte e sem história na 
segunda. Estamos com dificuldades 
de organização do trabalho, pagámos 
caro a falta de condição física”, referiu 
ao portal da Federação Portuguesa 
de Andebol.

O Madeira Sad venceria a final no 
dia seguinte, pela 16.ª vez, batendo o 
Alavarium por 29-26. Em masculinos, 
o Sporting foi o grande vencedor, 
batendo na final o ABC por 29-34.
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A12

Sem Mais Jornal   Tiragem: 45000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 29,78 x 17,16 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 53560618 18-04-2014

40 anos   Memórias de abril

Quando o Vitória esteve 
perto de ser municipalizado

P
ara muitos se alguma coisa 
vivia em democracia antes 
do 25 de Abril era o clubismo. 
E a região era um potentado, 

nomeadamente no futebol, o desporto 
nacional, com o Vitória de Setúbal à 
cabeça, secundado por clubes como 
a CUF, também na chamada primeira 
divisão e muitos outros a darem cartas 
no segundo escalão, como o Sesimbra, 
Almada, Cova da Piedade, Montijo e 
Vasco da Gama, entre outros.

Não foi a sequência do golpe 
militar que deitou por terra a impor-
tância e o peso destes clubes, mas a 
marca da revolução fez-se sentir em 
episódios que marcam a história. «Foi 
um período conturbadíssimo, sobre-
tudo quando a então comissão admi-

nistrativa tentou municipalizar o 
estádio do Bonfim», contou à repor-
tagem do Semmais na edição de Abril 
de 1999, Silvério Jones, empresário 
e dirigente do Vitória de Setúbal, à 
época. Já falecido, Jones, lembrava, 
na altura dessas declarações, que fora 
Carlos Relvas, guarda de campo, que 
lutou para que o clube e o seu estádio 
não fossem parar às mãos dos polí-
ticos de então que, acrescentava, 
«apelidavam tudo e todos de 
fascistas».

A importância do Vitória no pano-
rama do futebol nacional estava em 
alta antes da revolução. Era um dos 
‘grandes’ e o maior entre terras do 
sul. O regime sabia disso. Perante a 
sua hecatombe, quis-se tornar o clube 

O Vitória sempre foi 
o emblema maior 
da região e os seus 
feitos colocaram- 
-no perto do antigo 
regime. ‘Aberto’ ao 
povo, esteve para 
ser municipalizado 
e foi claudicando, 
como muitos outros, 
exemplo da CUF, que 
perdeu o amparo de 
ser clube-empresa.

Retrato Desporto
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Sem Mais Jornal   Tiragem: 45000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 28,78 x 17,47 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 53560618 18-04-2014

ainda mais do povo. «O paradoxo é 
que antes em assembleias gerais o 
sócio fazia prevalecer a sua palavra, 
actualmente as SAD são uma dita-
dura», contestava a fonte do Semmais 
na reportagem de 1999.

Em 1973, o Vitória de Setúbal 
recebeu no lotado estádio do Bonfim, 

o Dínamo de Moscovo. E, recontava 
Silvério Jones, «uma multidão exultou 
com o facto de a bandeira soviética 
estar hasteada entre a do Vitória, a 
de Portugal e a da UEFA». 

Retirados de texto de Fernando 
Santos da edição de 22 Abril 1999

À parte do ‘enorme’ Vitória, os clubes mais pequenos foram perdendo peso 
ao longo dos anos, sendo que uma das razões mais plausíveis para a sua desa-
gregação teve muito a ver com as mudanças do paradigma económico. A 
CUF era um exemplo de um clube fabril, alavancado pelo poderio do complexo 
industrial da Companhia União Fabril, do Barreiro. Viveiros de talentos davam 
cartas a nível nacional. Muitos outros, já mencionados foram mais ou menos 
definhando pelas mesmas razões, embora o distrito tivesse assistido a uma 
explosão da prática desportiva, muitas vezes impulsionada pelas câmaras 
com a ideia do ‘desporto para todos’.

E não era só o futebol que alimentava o desporto na região. Também o 
andebol, no Vitória, e o hóquei na CUF e, mais tarde, no Sesimbra, faziam 
convergir grandes atenções. 

Andebol e hóquei em patins 
também tinham força
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A14

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,50 x 5,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53543373 17-04-2014

Andebol: Frederico Santos 
vence Taça de Portugal

o técnico Frederico santos festejou a con-
quista da sua segunda taça de portugal de 
andebol ao serviço do sporting, no passado 
domingo, na Maia, diante do abC braga (34-29). 
nas meias-finais, os leões afastaram o benfica 
(23-22), num embate que opôs dois treinadores 
alcobacenses: Frederico santos pelos verdes-e-
brancos e Jorge Rito pelas águias. o nazareno 
inácio Carmo foi utilizado nos encarnados, mas 
ficou em branco. 

Página 14


