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Banco de Recolha de Bens e Donativos 2011 

O Clube Recreativo Leões de Porto Salvo durante os meses de Novembro e Dezembro, vai 
levar novamente a efeito nas suas instalações, um Banco de Recolha de donativos monetá-
rios, roupa, sapatos, agasalhos, utensílios domésticos, material didáctico e brinquedos (se 
usados, em bom estado de conservação), que serão posteriormente doados as instituições e 
pessoas carenciadas da nossa freguesia. 
 

Principais objectivos: 
 

• Desenvolver iniciativas, no sentido, de criar condições que favoreçam o bem-estar da popu-
lação local, em particular, das categorias sociais mais vulneráveis em situação de pobreza e 
exclusão social, onde se incluem crianças, jovens em risco e idosos; 
• Contribuir para a educação dos nossos jovens, através do exemplo da partilha; 
 

É uma iniciativa do Clube Recreativo Leões de Porto Salvo aberta às doações de todos os 
parceiros sociais e comunidade em geral, que entendam colaborar nesta iniciativa. Agrade-
cemos, desde já o contributo de todos o que queiram participar e colaborar nesta acção em 
prol dos mais necessitados. Funcionará nas instalações do Clube Recreativo Leões de Porto 
Salvo, um Banco de Recolha aberto para a recolha de dádivas e bens, de particulares ou 
empresas. 
 

Caberá ao Clube Recreativo Leões de Porto Salvo fazer a sua triagem e guarda, bem como 
o controlo de qualidade dos bens ou donativos entregues. Os bens e verbas recolhidas serão 
entregues e distribuídos pelo Clube Recreativo Leões de Porto Salvo, as instituições de Por-
to Salvo seleccionadas e brevemente divulgadas, na Festa de Natal dos Leões de Porto 
Salvo, nas instalações do Clube, em hora a anunciar. 

 

“O que fizermos apenas para nós mesmos morre connosco; o que fizemos pelos outros e pelo mundo permanece e é imortal.” 
Autor: Albert Pike 

 

Ajude quem mais precisa. Entregue o seu donativo na secretaria do clube, até 16/12/2011 todos os dias úteis, entre as 14h e as 21h 

Realizou-se no dia 06 de Novembro, a "4ª Corrida dos Advogados" prova organizada pelo 
Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, com a organização técnica da Firma 
Xistarca.  
 

Helder Grosso dos Leões de Porto Salvo com 26m24s, venceu a prova, logo seguido pelo 
Carlos Mendes, também dos Leões com 28m35s. 
 

Realce também para os nossos atletas António Vale, Pedro Semedo e Pedro Gouveia, que 
se classificaram no 5º, 6º e 8º da Geral respectivamente. Destaque igualmente para o 2º e 
3º lugar da Geral das atletas femininas, Fátima Santos com 34m17s e Rosa Carita com 
36m. 
 

Participaram ainda na prova os seguintes atletas: 
 

Manuel Araújo, com 32m13s 
Manuela Anton, com 43m07s 
Fernanda Lucas, com 46m40s 
 
Na foto, à partida os atletas Helder Grosso, Carlos Mendes e António Vale e no pódio as 
atletas Fátima Santos e Rosa Carita. 

Leões vencem "4ª Corrida dos Advogados"  

A nossa equipa de Pesca de Competição sagrou-se este fim de semana Campeã Regional 2011, ao fim das 4 provas que constituam a 
competição. Triunfando nas quatro provas, obtendo quatro primeiros lugares, o que permitiu a subida aos Nacionais na próxima época. 
De destacar ainda, ao longo deste ano, o 4º lugar obtido no Campeonato Nacional de Pesca de Bóia. Depois da "ameaça" de extinção 
da secção na passada época, este resultado vem assim premiar aqueles que duma forma abnegada, entusiasta e dedicada contraria-
ram o efeito da saída de outros atletas para representar outro emblema. 
 

Os nossos parabéns, aos nossos Campeões: 
 

-José Augusto 
-Julio Cupido 
-Fernando Nunes 

Leões de Porto Salvo - Campeões Regionais 2011 de Pesca de Competição 

-Ruben Duarte 
-Carlos Duarte 
-José Cerqueira 

-Carlos Figueira 

Parabéns Pescadores. A Força dos Leões. 



Leões mantêm-se no trio da frente 

Foi um excelente espectáculo o que se assistiu em Sandim entre duas excelentes equipas 
que lutaram ambas pela vitória. Ambas jogaram para ganhar pressionando alto durante os 
40 minutos. Foi uma partida jogada com muita intensidade e qualidade com muitos remates  
e oportunidades de golo para as duas equipas. Foi o melhor jogo desta época envolvendo a 
nossa equipa pois o Modicus criou muitos problemas à estratégia montada por Ricardo 
Lobão justificando o 4ºlugar e o facto de só ter uma derrota (3-1 em casa com o Benfica) na 
presente época. Com este resultado, os Leões de Porto Salvo mantêm-se à 10ª jornada no 
trio da frente do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, logo atrás de Benfica e Sporting. 
 

Os primeiros 5 minutos foram terríveis para a nossa equipa. O Modicus encostou os Leões 
às “cordas” que não conseguia sair a jogar de tão asfixiante que era a pressão da equipa 

nortenha. Quando equilibrámos o jogo, acontece o 1-0 para o Modicus. O jogo continuou muito vivo e intenso em toada de parada e 
resposta com oportunidades de golo nas duas balizas até que Tuka empata o jogo a um minuto do intervalo. 
 

Logo após o intervalo Vítor Hugo é expulso (mão na bola dentro da área), tendo ficado algumas dúvidas para quem estava no pavilhão 
e é marcado penalty contra os Leões. Hélder foi enorme e defendeu o penalty e a equipa conseguiu estar 2 minutos com 4 jogadores 
sem sofrer nenhum golo. Pupa fez o 2-1 aos 32 minutos e o Modicus chegou ao empate a 5 minutos do fim. 
Ambas as equipas não estavam satisfeitas com o empate e lutaram arduamente pela vitória até ao apito final com oportunidades de 
golo nas duas balizas. Tuka a 1 minuto do fim teve uma grande oportunidade para marcar mas enviou a bola à barra com o G.R.Sandro 
completamente batido, O empate final aceita-se, apesar do maior pendor atacante da equipa da casa ao longo da partida. Basta dizer 
que o nosso G.R.Helder foi o melhor jogador em campo, defendendo inclusive um penalty. Para o próximo jogo (fora com o Freixieiro) 
há mais uma baixa. Vítor Hugo foi expulso e não jogará essa partida, tal como Nito que abandonou esta semana os Leões e o futsal por 
motivos relacionados com a sua vida pessoal. Apesar destes condicionalismos, o pensamento vai estar na vitória, pois é essa a mentali-
dade e o espírito dos Leões Porto Salvo. Força Leões. 
 

Resultado final: AD Modicus Sandim 2-2 Leões Porto Salvo 

Leoas Seniores seguem em frente na Taça 

No primeiro jogo a contar para a taça da A. F. Lisboa, levámos de vencida a equipa do Santa Iria, que tal como nós, milita na Divisão de 
Honra do Futsal Feminino. Era um jogo com características diferentes das do campeonato, por esta razão, e porque no jogo já realizado 
para o campeonato sofremos um empate tremendamente injusto com esta formação, tudo queríamos fazer para levar de vencida esta 
partida. Entrámos muito fortes no jogo, fizemos excelente circulação de bola, ganhámos espaços no meio e nas alas, trocámos a bola 
com muita qualidade, e sem grande espanto obtivemos dois golos nos primeiros dez  minutos, e muitos outros poderíamos ter feito  não 
fosse a pontaria desafinada das nossas jogadoras. Sem grande explicação, acabámos os últimos dez minutos a jogar mal, a correr em 
demasia, a perder bolas com bastante frequência, e a jogar  tal como fazia a nossa adversária, com pouca qualidade. 
 

Após o intervalo, corrigimos essa situação e as jogadoras voltaram mais tranquilas, e a jogar ao nível da primeira parte. Pressionáva-
mos bem, tínhamos posse de bola e apresentamos uma vez mais a espaços, grande qualidade de jogo que nos permitem alimentar 
alguma esperança nesta competição. Num jogo nem sempre bem jogado, fomos sempre superiores, obtivemos quatro golos, não sofre-
mos nenhum, e assim sendo continuamos na competição. Parabéns às nossas jogadoras pela atitude e pelo bom jogo que realizaram. 
Deram provas de crescimento e de vontade de continuar a crescer. Vamos continuar a trabalhar para sermos ainda mais fortes. Um 
agradecimento especial para os nossos associados e simpatizantes que esta tarde apareceram em grande número para nos apoiar. 
 

Resultado Final: Leões de Porto Salvo 4 – 0 Santa Iria 

Juniores goleiam em derby com o Quinta dos Lombos  

Os Juniores deslocaram-se a Carcavelos, para defrontar a Quinta dos Lombos em mais um 
derby da linha. Sabíamos que a nossa qualidade individual e colectiva era superior, mas só 
encarando o jogo de forma séria é que poderíamos sair do pavilhão com mais 3 pontos. No 
primeiro tempo, marcámos cedo com dois golos de Gonçalo Rolis. Pressionávamos o 
adversário, que apenas jogava no jogo directo. Fomos controlando o jogo, até que perto do 
intervalo chegámos ao 3-0, golo apontado por Cláudio Borges. Nos últimos minutos gerimos 
o jogo e preferimos jogar na posse de bola. 
 

Na segunda parte, esperávamos um adversário mais pressionante, em busca do golo da 
esperança, mas fomos sempre anulando a tentativas. O adversário pressionava mal e como 
tal, sofre o 4-0, através de Diogo Gonçalves, numa bela jogada ensaiada e digamos que o 

jogo terminou aqui. O objectivo passou a ser não sofrer golos, gerir o jogo e se possível, marcar mais golos. E assim foi. Zé Manel Vare-
la coloca o resultado em 5-0, após excelente jogada individual e a partir daqui, foi gerir a posse de bola. Os da casa apenas remataram 
duas vezes à nossa baliza neste segundo tempo. Este conjunto atinge assim a quarta vitória consecutiva. Consegue o seu terceiro jogo 
consecutivo sem sofrer golos, ou seja, não sofremos golos à 345 minutos. Este grupo mostra também que está em crescendo e que 
quer mais. Tentaremos chegar à quinta vitória consecutiva, já no próximo Sábado. 
 

Resultado Final: Quinta dos Lombos 0 – 5 Leões de Porto Salvo 

Leoas Juniores goleiam Escorpiões  

Dia da consagração da brilhante época que fez no ano anterior, entrega das medalhas às 
jogadoras e equipa técnica e o troféu ao clube para recordar um ano de sonho. As Leoas 
golearam a frágil equipa dos Escorpiões numa tarde fria mas com muitos adeptos que esta 
época tem marcado presença. A história do jogo é contada pelos muitos golos marcados 
com saliência para a estreia da jovem Margarida com apenas 13 anos com um golo e duas 
assistências.  
Na primeira parte foram marcados 10 golos com a Flávia a ter uma quota de metade des-
ses golos. Na 2ª metade, a história repetiu-se mas a equipa a entrar melhor no jogo e o 
score a ser de 14 golos, terminando em 24 sem resposta. Na próxima jornada, Alhandra é 
o adversário no Sábado às 17h. 
 

Resultado Final: Leões Porto Salvo 24 – 0 Escorpiões 


