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A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,38 x 11,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50717755 10-11-2013
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A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 5,31 x 21,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50717756 10-11-2013
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A3

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 26,55 x 23,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50717761 10-11-2013
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A4

  Tiragem: 40542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 9,42 x 15,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50717237 10-11-2013
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A5

  Tiragem: 40542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 12,14 x 5,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50717166 10-11-2013
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A6

  Tiragem: 40542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,53 x 5,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50717164 10-11-2013
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A7

  Tiragem: 40542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 17,67 x 29,08 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50717170 10-11-2013
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A8

  Tiragem: 40542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 23,33 x 5,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50717236 10-11-2013

Página 8



A9

  Tiragem: 92478

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 8,91 x 17,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50717152 10-11-2013
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A10

  Tiragem: 92478

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,20 x 7,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50717201 10-11-2013
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A11

  Tiragem: 92478

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 9,13 x 12,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50717192 10-11-2013
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A12

  Tiragem: 38650

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 4,74 x 8,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50716443 10-11-2013

Andebol

“Águias” e “leões” 
cumprem com 
goleadas
O Sporting e o Benfica não 
tiveram problemas para 
vencer os seus jogos relativos 
à 10.ª jornada do campeonato 
de andebol. Ambos somam 
26 pontos no topo da 
classificação, enquanto o FC 
Porto tem menos um, mas só 
jogará hoje com o Fafe. Os 
“leões” ganharam em casa ao 
Passos Manuel, por 33-22. As 
“águias” receberam o Madeira 
SAD e venceram por 40-23. 
O Águas Santas (24 pontos) 
ganhou ao Maia Ismai (33-28).
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A13

  Tiragem: 96905

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 21,14 x 5,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50717436 10-11-2013
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A14

  Tiragem: 96905

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 21,50 x 27,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50717439 10-11-2013

Página 14



A15

Líderes vencem folgadamente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2013

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=128760

/

 
10-11-2013 01:45
 
 Sporting e Benfica goleiam. FC Porto joga este domingo.
 
 A jornada 10 do campeonato de andebol está a decorrer sem surpresas, líderes vencem sem
dificuldades.
 
 Com o FC Porto a fechar a jornada apenas este domingo, recebendo o Fafe, Sporting e Benfica
golearam na recepção aos seus adversários, respectivamente Passos Manuel e Madeira SAD.
 
 Resultados
 
 Benfica 40-23 Madeira SAD
 
 Sporting 33-22 Passos Manuel
 
 Avanca 25-30 Belenenses
 
 Águas Santas 33-28 Maia
 
 Sporting Horta 29-28 ABC Braga
 
 FC Porto - Fafe, domingo
 
 Classificação
 
 1 - Sporting 28 pontos
 
 2 - Benfica 28 pontos
 
 3 - FC Porto 25 pontos (- 1 jogo)
 
 4 - ABC Braga 24 pontos
 
 5 - Águas Santas 24 pontos
 
 6 - Sporting Horta 20 pontos
 
 7 - Belenenses 18 pontos
 
 8 - Madeira SAD 17 pontos
 
 9 - Passos Manuel 16 pontos
 
 10- Fafe 14 pontos (- 1 jogo)
 
 11- Avanca 14 pontos
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 12- Maia 12 pontos
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A17

Alavarium perde com Bayer Leverkusen na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/11/09/alavarium_perde_com_bayer_leverk.html

/

 
09 de novembro de 2013 23:34h
 
 A poderosa formação de Leverkusen tem presença assídua nas competições da EHF.
 
 A formação feminina do Alavarium perdeu hoje com as alemãs do Bayer Leverkusen, por 43-28, em
jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF de andebol, realizado em Wuppertal, na
Alemanha.
 
 Ambos os clubes acordaram na realização dos dois jogos da eliminatória na Alemanha, pelo que
depois de atuar hoje na condição de anfitriã a equipa do Alavarium voltará a defrontar no domingo o
Leverkusen, mas desta vez como visitante.
 
 A poderosa formação de Leverkusen, com presença assídua nas competições da EHF, tendo mesmo
vencido recentemente uma Taça Challenge, ao intervalo vencia já a equipa lusa por 22-16.
 
 Mariana Ferreira Lopes, com seis golos, Maria Marques e Mónica Soares, ambas com cinco, foram as
jogadores mais concretizadoras na equipa aveirense. Anne Jochin e Johanna Heldmann, com oito,
foram as alemãs em evidência.
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A18

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 5,26 x 5,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50708845 09-11-2013
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A19

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 15,78 x 10,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50709393 09-11-2013
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A20

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 11,02 x 10,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50709387 09-11-2013
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A21

Benfica e Sporting vencem e ultrapassam FC Porto à condição
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=439915

/

 
Benfica e Sporting lideram o campeonato nacional de andebol, depois de vencerem os respetivos
encontros da 10.ª jornada.
O Benfica recebeu e venceu o Madeira SAD por 40-23 e o Sporting fez o mesmo na receção ao Passos
Manuel por 33-22.
Os rivais de Lisboa somam 26 pontos, mais um que o FC Porto, que recebe o Fafe este domingo.
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A22

Colégio de Gaia nos 16 avos de final daTaça Challenge de andebol feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=667763

/

 
HOJE Ã s 20:39
 
 A formação feminina do Colégio de Gaia voltou hoje a vencer o ZRK Krivaja, da Bósnia-Herzegovina,
por 27-25, em Vila Nova de Gaia, e assegurou a passagem aos 16 avos de final da Taça Challenge de
andebol.
 
 Depois do triunfo na sexta-feira, por 30-21, o Colégio de Gaia voltou a derrotar o Krivaja, por 27-25,
resolvendo a questão da eliminatória, que, por acordo entre ambos os clubes, teve os jogos das duas
mãos realizados em Vila Nova de Gaia.
 
 O Colégio de Gaia, que ao intervalo vencia já por 15-11, teve em Sara Andrade, cinco golos, Sandra
Santiago e Nair Pinho, ambas com quatro, as suas jogadoras mais concretizadoras.
 
 Diário Digital com Lusa
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A23

JAC Alcanena perde em Istambul para a Taça Challenge de andebol feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=667747

/

 
HOJE Ã s 18:59
 
 A formação feminina do JAC Alcanena perdeu hoje frente ? s turcas do Istambul Maltepe, por 40-29,
em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Taça Challenge de andebol, disputado em
Istambul, na Turquia.
 
 Patrícia Rodrigues, com sete golos, Adriana Lage e Neuza Valente, ambas com seis, foram as
jogadoras mais concretizadoras da equipa orientada por Marco Santos, que tem a 16 de novembro,
em Alcanena, a difícil missão de anular a vantagem das turcas.
 
 A equipa do Istambul Maltepe, que ao intervalo vencia já por 10 golos (23-13), cedo puxou pelos
galões de favorita e não deu margem de manobra às alcanenenses.
 
 Diário Digital com Lusa
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A24

Alavarium perde com Bayer Leverkusen na Taça EHF de andebol feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/alavarium-perde-com-bayer-leverkusen-na-taca-ehf-de-andebol-feminina=f840243

/

 
Wuppertal, Alemanha, 09 nov (Lusa) -- A formação feminina do Alavarium perdeu hoje com as alemãs
do Bayer Leverkusen, por 43-28, em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF de
andebol, realizado em Wuppertal, na Alemanha. Ambos os clubes acordaram na realização dos dois
jogos da eliminatória na Alemanha, pelo que depois de atuar hoje na condição de anfitriã a equipa do
Alavarium voltará a defrontar no domingo o Leverkusen, mas desta vez como visitante. A poderosa
formação de Leverkusen, com presença assídua nas competições da EHF, tendo mesmo vencido
recentemente uma Taça Challenge, ao intervalo vencia já a equipa lusa por 22-16.
 
 Sábado, 9 de Novembro de 2013
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A25

Colégio de Gaia nos 16 avos de final daTaça Challenge de andebol feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/colegio-de-gaia-nos-16-avos-de-final-dataca-challenge-de-andebol-feminina=f840233

/

 
Vila Nova de Gaia, 09 nov (Lusa) -- A formação feminina do Colégio de Gaia voltou hoje a vencer o
ZRK Krivaja, da Bósnia-Herzegovina, por 27-25, em Vila Nova de Gaia, e assegurou a passagem aos
16 avos de final da Taça Challenge de andebol. Depois do triunfo na sexta-feira, por 30-21, o Colégio
de Gaia voltou a derrotar o Krivaja, por 27-25, resolvendo a questão da eliminatória, que, por acordo
entre ambos os clubes, teve os jogos das duas "mãos" realizados em Vila Nova de Gaia. O Colégio de
Gaia, que ao intervalo vencia já por 15-11, teve em Sara Andrade, cinco golos, Sandra Santiago e Nair
Pinho, ambas com quatro, as suas jogadoras mais concretizadoras.
 
 Sábado, 9 de Novembro de 2013
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A26

JAC Alcanena perde em Istambul para a Taça Challenge de andebol feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/jac-alcanena-perde-em-istambul-para-a-taca-challenge-de-andebol-feminina=f840221

/

 
Istambul, 09 nov (Lusa) -- A formação feminina do JAC Alcanena perdeu hoje frente às turcas do
Istambul Maltepe, por 40-29, em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Taça Challenge de
andebol, disputado em Istambul, na Turquia. Patrícia Rodrigues, com sete golos, Adriana Lage e
Neuza Valente, ambas com seis, foram as jogadoras mais concretizadoras da equipa orientada por
Marco Santos, que tem a 16 de novembro, em Alcanena, a difícil missão de anular a vantagem das
turcas. A equipa do Istambul Maltepe, que ao intervalo vencia já por 10 golos (23-13), cedo puxou
pelos galões de favorita e não deu margem de manobra às alcanenenses.
 
 Sábado, 9 de novembro de 2013
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A27

  Tiragem: 40542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 9,54 x 15,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50709691 09-11-2013
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A28

  Tiragem: 40542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 26,94 x 5,37 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 50709636 09-11-2013
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  Tiragem: 40542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 9,05 x 5,37 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 50709636 09-11-2013
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A30

  Tiragem: 40542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 4,05 x 6,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50709616 09-11-2013
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A31

Alcanena derrotado na Turquia - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3524477

/

 
Equipa portuguesa não resistiu ao maior poderio do Istambul Maltepe, perdendo por onze golos de
diferença.
 
 A formação feminina do JAC Alcanena perdeu este sábado frente às turcas do Istambul Maltepe, por
40-29, em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Taça Challenge de andebol, disputado em
Istambul, na Turquia.
 
 Patrícia Rodrigues, com sete golos, Adriana Lage e Neuza Valente, ambas com seis, foram as
jogadoras mais concretizadoras da equipa orientada por Marco Santos, que tem a 16 de novembro,
em Alcanena, a difícil missão de anular a vantagem das turcas.
 
 A equipa do Istambul Maltepe, que ao intervalo vencia já por 10 golos (23-13), cedo puxou pelos
galões de favorita e não deu margem de manobra às alcanenenses.
 
 Fatma Argún, com 10 golos, foi a jogador turca mais concretizadora e principal responsável pelo
avolumar da diferença entre ambos os conjuntos e que permite ao Istambul gerir uma vantagem de
11 golos para o segundo jogo.
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A32

Colégio de Gaia nos 16 anos da Taça Challenge - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3524576

/

 
Equipa gaiense repetiu triunfo frente ao ZRK Krivaja, seguindo em frente na eliminatória.
 
 A formação feminina do Colégio de Gaia voltou este sábado a vencer o ZRK Krivaja, da Bósnia-
Herzegovina, por 27-25, em Vila Nova de Gaia, e assegurou a passagem aos 16 avos de final da Taça
Challenge de andebol.
 
 Depois do triunfo na sexta-feira, por 30-21, o Colégio de Gaia voltou a derrotar o Krivaja, por 27-25,
resolvendo a questão da eliminatória, que, por acordo entre ambos os clubes, teve os jogos das duas
"mãos" realizados em Vila Nova de Gaia.
 
 O Colégio de Gaia, que ao intervalo vencia já por 15-11, teve em Sara Andrade, cinco golos, Sandra
Santiago e Nair Pinho, ambas com quatro, as suas jogadoras mais concretizadoras.
 
 

Página 32



A33

  Tiragem: 92478

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 8,28 x 4,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50707958 09-11-2013
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A34

  Tiragem: 96905

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 10,17 x 8,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50709152 09-11-2013
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A35

  Tiragem: 96905

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 10,26 x 24,78 cm²
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:.: Benfica e Sporting com vitórias robustas - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013
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/

 
Benfica e Sporting venceram os respetivos jogos da 10.ª jornada do campeonato e assumiram de
forma provisória a liderança partilhada da tabela. As águias esmagaram em casa o Madeira SAD, por
40-23, com o destaque a ser os 9 golos apontados por Cláudio Pedroso. Já os leões receberam e
venceram o Passos Manuel por 33-22, com destaque para as prestações de Pedro Portela e Ricardo
Dias, ambos com 6 tentos apontados. Os rivais lisboetas somam 26 pontos, mais 1 do que o FC Porto,
que recebe amanhã o Fafe. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Colégio de Gaia nos 16 avos de final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/11/09/col_gio_de_gaia_nos_16_avos_de_f.html

/

 
09 de novembro de 2013 21:02h
 
 Ao intervalo vencia já por 15-11, o Colégio Gaia vencia por 15-11.
 
 A formação feminina do Colégio de Gaia voltou hoje a vencer o ZRK Krivaja, da Bósnia-Herzegovina,
por 27-25, em Vila Nova de Gaia, e assegurou a passagem aos 16 avos de final da Taça Challenge de
andebol.
 
 Depois do triunfo na sexta-feira, por 30-21, o Colégio de Gaia voltou a derrotar o Krivaja, por 27-25,
resolvendo a questão da eliminatória, que, por acordo entre ambos os clubes, teve os jogos das duas
"mãos" realizados em Vila Nova de Gaia.
 
 O Colégio de Gaia, que ao intervalo vencia já por 15-11, teve em Sara Andrade, cinco golos, Sandra
Santiago e Nair Pinho, ambas com quatro, as suas jogadoras mais concretizadoras.
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Grandes regressam a casa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2013/11/09/fc_porto_sl_benfica_e_sporting_.html

/

 
09 de novembro de 2013 09:14h
 
 FC Porto, SL Benfica e Sporting jogam em casa no regresso do campeonato
 
 Depois de uma paragem para dar lugar aos trabalhos das seleções nacionais, o Andebol 1 está de
regresso com a realização da 10.ª jornada, marcada pelo facto de FC Poto Vitalis, SL Benfica e
Sporting atuarem nos seus ambientes e se apresentarem na condição de favoritos. Assim, dos quatro
primeiros classificados, apenas o ABC/UMinho joga fora de portas, com uma deslocação sempre difícil
ao recinto do Sporting da Horta.
 
 No caso do SL Benfica, não são de esperar dificuldades inultrapassáveis frente ao Madeira SAD, no
jogo que a Benfica TV vai transmitir em direto. Quanto ao Sporting CP, que também joga sábado,
recebe o Passos Manuel, equipa que tem vindo a rubricar um campeonato excelente. Mesmo assim, os
leões apresentam-se como favoritos.
 
 Quanto ao FC Porto Vitalis, joga no domingo, no Dragão Caixa, frente ao Andebol Clube de Fafe,
partida em que também parte como favorito.
 
 A jornada completa-se com a receção do Águas Santas ao Maia ISMAI - jogo onde os comandados de
Paulo Faria devem ultrapassar as dificuldades que um dérbi sempre apresenta - e com a viagem do
Delta Belenenses a Avanca, onde se espera um jogo mais dividido.
 
 - Sábado, dia 9 de Novembro:
 
 17.00 h. - Pavilhão Luz - SL Benfica-Madeira SAD - Tiago Monteiro/António Trinca (Lisboa) - Benfica
TV
 
 18.00 h. - Pav. Águas Santas - Águas Santas Milaneza-Maia ISMAI - Rui Machado/Bruno Pereira
(Açores)
 
 18.00 h. - Pav. Casal Vistoso - Sporting CP-Passos Manuel - Vânia Sá/Marta Sá (Aveiro) - A Bola TV
 
 18.00 h. - Pav. Adelino Costa - AA Avanca-Delta Belenenses -- César Carvalho/Daniel Freitas (Braga)
- Andebol|TV
 
 21.00 h. - Pav. Horta - Sp. Horta-ABC/UMinho - Rui Machado/Bruno Pereira (Açores)
 
 - Domingo, dia 10 de Novembro:
 
 18.00 h. - Dragão Caixa - FC Porto Vitalis-AC Fafe - Rui Almeida/António Oliveira (Aveiro) - Porto
Canal
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JAC Alcanena perde em Istambul para a Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/11/09/jac_alcanena_perde_em_istambul_p.html

/

 
09 de novembro de 2013 18:46h
 
 Equipa portuguesa perdeu por 40-29.
 
 A formação feminina do JAC Alcanena perdeu hoje frente às turcas do Istambul Maltepe, por 40-29,
em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Taça Challenge de andebol, disputado em
Istambul, na Turquia.
 
 Patrícia Rodrigues, com sete golos, Adriana Lage e Neuza Valente, ambas com seis, foram as
jogadoras mais concretizadoras da equipa orientada por Marco Santos, que tem a 16 de novembro,
em Alcanena, a difícil missão de anular a vantagem das turcas.
 
 A equipa do Istambul Maltepe, que ao intervalo vencia já por 10 golos (23-13), cedo puxou pelos
galões de favorita e não deu margem de manobra às alcanenenses.
 
 Fatma Argún, com 10 golos, foi a jogador turca mais concretizadora e principal responsável pelo
avolumar da diferença entre ambos os conjuntos e que permite ao Istambul gerir uma vantagem de
11 golos para o segundo jogo.
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Alavarium perde com Bayer Leverkusen na Taça EHF de andebol feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/alavarium-perde-com-bayer-leverkusen-na-taca-ehf-de-andebol-feminina=f756785

/

 
Wuppertal, Alemanha, 09 nov (Lusa) -- A formação feminina do Alavarium perdeu hoje com as alemãs
do Bayer Leverkusen, por 43-28, em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF de
andebol, realizado em Wuppertal, na Alemanha.
 
 Ambos os clubes acordaram na realização dos dois jogos da eliminatória na Alemanha, pelo que
depois de atuar hoje na condição de anfitriã a equipa do Alavarium voltará a defrontar no domingo o
Leverkusen, mas desta vez como visitante.
 
 A poderosa formação de Leverkusen, com presença assídua nas competições da EHF, tendo mesmo
vencido recentemente uma Taça Challenge, ao intervalo vencia já a equipa lusa por 22-16.
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Colégio de Gaia nos 16 avos de final daTaça Challenge de andebol feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/colegio-de-gaia-nos-16-avos-de-final-dataca-challenge-de-andebol-feminina=f756774

/

 
Vila Nova de Gaia, 09 nov (Lusa) -- A formação feminina do Colégio de Gaia voltou hoje a vencer o
ZRK Krivaja, da Bósnia-Herzegovina, por 27-25, em Vila Nova de Gaia, e assegurou a passagem aos
16 avos de final da Taça Challenge de andebol.
 
 Depois do triunfo na sexta-feira, por 30-21, o Colégio de Gaia voltou a derrotar o Krivaja, por 27-25,
resolvendo a questão da eliminatória, que, por acordo entre ambos os clubes, teve os jogos das duas
"mãos" realizados em Vila Nova de Gaia.
 
 O Colégio de Gaia, que ao intervalo vencia já por 15-11, teve em Sara Andrade, cinco golos, Sandra
Santiago e Nair Pinho, ambas com quatro, as suas jogadoras mais concretizadoras.
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JAC Alcanena perde em Istambul para a Taça Challenge de andebol feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2013

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/jac-alcanena-perde-em-istambul-para-a-taca-challenge-de-andebol-feminina=f756763

/

 
Istambul, 09 nov (Lusa) -- A formação feminina do JAC Alcanena perdeu hoje frente às turcas do
Istambul Maltepe, por 40-29, em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Taça Challenge de
andebol, disputado em Istambul, na Turquia.
 
 Patrícia Rodrigues, com sete golos, Adriana Lage e Neuza Valente, ambas com seis, foram as
jogadoras mais concretizadoras da equipa orientada por Marco Santos, que tem a 16 de novembro,
em Alcanena, a difícil missão de anular a vantagem das turcas.
 
 A equipa do Istambul Maltepe, que ao intervalo vencia já por 10 golos (23-13), cedo puxou pelos
galões de favorita e não deu margem de manobra às alcanenenses.
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CÂMARA
| Redacção | 

Ricardo Rio leva segunda-feira a

reunião de câmara uma proposta

que visa a redução de impostos

municipais, nomeadamente do

IRS e da derrama.

No que à participação da autar-

quia no IRS diz respeito, o exe-

cutivo irá apreciar a proposta de

redução de 3% da sua participa-

ção no IRS dos munícipes.

Para tal, o presidente da câma-

ra propõe a participação do Mu-

nicípio de Braga em 4,85%, no

IRS dos rendimentos dos contri-

buintes, a cobrar no ano de

2014, revertendo a diferença en-

tre esta participação e a taxa má-

xima (5%) a favor dos contri-

buintes bracarenses.

Já no caso do lançamento da

derrama para o próximo ano,

propõe-se que o Município de

Braga aprove a manutenção das

taxas de derrama para três dife-

rentes escalões. Será no entanto

proposto o alargamento dos va-

lores do primeiro escalão (esca-

lão em que existe isenção de

derrama), dos actuais 50 mil eu-

ros para 75 mil euros de volume

de negócios.

Ou seja, se em anos anteriores,

empresas bracarenses com volu-

me de negócios de 50 mil euros

estavam sujeitas ao pagamento

de derrama à taxa de 1%, esta

medida permitirá a total isenção

do pagamento deste imposto a

estes novos casos (até aos 75 mil

Euros).

Nos termos da proposta sub-

metida ao executivo, empresas

cujo volume de negócios seja in-

ferior aos 75 mil euros estarão

isentas do pagamento de derra-

ma, empresas cujo volume de

negócios se compreenda entre

75 mil euros e 150 mil euros es-

tarão sujeitas ao pagamento de

1% e empresas cujo volume de

negócios seja superior a 150 mil

euros estarão sujeitas à taxa de

1,5%.

Na próxima reunião de Execu-

tivo serão ainda apreciados ou-

tros assuntos como os contrato-

programa com o ABC de Braga

– Andebol SAD; a APD — As-

sociação Portuguesa de Defi-

cientes; a AGERE – Empresa de

águas, Efluentes e Resíduos de

Braga,EM, e a TUB – Empresa

Transportes Urbanos de Braga,

EM.

A delegação de competências

de pessoal não docente dos agru-

pamentos escolares; a designa-

ção do representante do Municí-

pio nas Assembleias Gerais nas

entidades empresariais munici-

pais; e a proposta de revogação

da deliberação de 23 de Maio de

2013 para anulação de cedência

de espaço público para a coloca-

ção de uma estátua em homena-

gem ao Cónego Eduardo de Me-

lo Peixoto são outros assuntos

que constam da agenda da reu-

nião de câmara desta segunda-

-feira.

Rio propõe baixar 
impostos municipais
PRESIDENTE DA CÂMARA leva à próxima reunião do executivo uma
proposta para baixar impostos municipais, concretamente IRS e derrama.

DR

Paula Cunha e Ricardo Rio  reuniram ontem na Câmara de Braga

+ mais
Ricardo Rio, Presidente 
da Câmara Municipal de
Braga, e Paulo Cunha,
presidente da câmara 
de Famalicão, estiveram
juntos num encontro que
teve como principais
objectivos fortalecer as
relações institucionais
entre os dois municípios 
e identificar áreas de
parceria que permitam o
crescimento integrado da
região. Dessa reunião saiu
ainda um compromisso de
colaboração mais intensa
e contínua entre as duas
cidades, que permita
alcançar objectivos de
desenvolvimento comuns.

Ricardo Rio propõe a
participação do Município
de Braga em 4,85%, 
no IRS dos rendimentos dos
contribuintes, a cobrar 
no ano de 2014, revertendo
a diferença entre esta
participação e a taxa
máxima (5%) a favor dos
contribuintes bracarenses.
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BRAGA

Rio propõe redução 
de impostos municipais
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50 ANOS «Um encontro de
gerações». Foi assim que Rui
Costa chamou ao Dia do Vete-
rano que, no próximo dia 7 de
Dezembro, irá encher de ale-
gria, de gente e de desporto o
Estádio Universitário, numa
iniciativa que encerra as come-
morações dos 50 anos daquele
espaço.

A um mês do evento, o pro-
grama está ainda a ser definido,

mas é certo, como garantiu Ca-
bral Fernandes, um dos orga-
nizadores, que desporto não
faltará, entre as 10 e nas 19h00.

Haverá torneios de andebol,
provas de atletismo, jogos de
basquetebol, um “derby” local
entre os veteranos da Acadé-
mica e do União de Coimbra.,
um jogo de rugby com atletas
sub-14 e um torneio de vetera-
nos da modalidade, e ainda

uma partida de voleibol, várias
demonstrações de ginástica e
jogos treino de badminton.

Um dia preenchido no está-
dio que faz parte da vida de to-
dos quantos organizam estas
iniciativas e que culminará
com um jantar, no Pavilhão 1,
para todos quantos queiram
participar, estando abertas as
inscrições através do email:
eu50@uc.pt, do telefone 239

441 406 e nos serviços admi-
nistrativos do Estádio Univer-
sitário de Coimbra. Está ainda
previsto o lançamento de um
livro de Jorge Carvalho, antigo
atleta e dirigente da secção de
Atletismo da AAC , sobre “Os
50 anos do atletismo da AAC”.

«Queremos que este dia en-
volva os atletas, mas também
o maior número de pessoas
possível para partilharem con-
nosco as comemorações», afir-
mou Rui Costa, apontando este
Dia do Veterano como «mais
uma forma de chamar a aten-
ção para o Estádio Universitá-
rio de Coimbra”. A.M.

Universitário recebe “Dia do
Veterano” a 7 de Dezembro

Página 45



A46

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 18,08 x 32,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50690295 08-11-2013

LUÍS FILIPE SILVA

O Arsenal da Devesa (III 
Divisão nacional) chamou 
a si as atenções na segun-
da eliminatória da Taça 
de Portugal em andebol, 
ao afastar da competição 
o Marítimo, da II Divisão 
no passado sábado.

Os arsenalistas empata-
ram (28-28) nos 60 minu-
tos e depois, no prolon-
gamento, venceram os in-
sulares, um dos favoritos 
para a subida à I Divisão,  
por 36-33.

O técnico Rui Ferreira 
destacou a exibição com-
petente dos seus atletas 
que excederam as expec-
tativas.

«Estiveram muito bem e 
surpreenderam-me. Houve 
uma grande união de gru-
po e isso foi determinante 
para vencermos esta eli-
minatória.

O Marítimo tinha uma 
equipa que nos era supe-
rior mas a motivação dos 
meus atletas superou tudo 
e pudemos fazer assim 
a festa junto dos nossos 

adeptos», 
sublinhou.

Na opinião do treinador, 
o Marítimo «foi apanhado 
de surpresa» e não deve-
ria contar com uma equi-
pa do Arsenal da Devesa 
tão forte. «Aqui em Braga 
há sempre bons pratican-
tes, mas o Marítimo de-
veria estar a contar ven-
cer de modo tranquilo e 
isso acabou por não acon-
tecer».

Rui Ferreira destacou 
também o bom estado 
anímico dos atletas que 

«Jogadores do Arsenal 
estiveram muito bem»

Arsenal da Devesa surpreendeu na Taça de Portugal

DM

O brilharete conseguuido na Taça de Portugal vai trazer mais 
responsabilidades ao grupo de trabalho do Arsenal da Devesa, 
bem como tornar o campeonato da III Divisão um pouco mais 
difícil, segundo o técnico Rui Ferreira.

«Benefícios não vai trazer. Toda a gente sabe que em Braga 
há sempre boas equipas e bons jogadores de andebol e os 
nossos adversários já se mostravam atentos ao que poderia 
ser a nossa equipa. Agora, com este resultado, todos se vão 
preparar bem para os nossos jogos e vamos estar mais sob 
o olhar atento dos nossos adversários», sublinhou.

Mas Rui Ferreira destaca «a qualidade existente no seio do 
plantel» e acredita que poderão alcançar aquilo que se propu-
seram quando deram corpo a este projeto, ou seja, alcançar 
a II Divisão nacional.

«Adversários vão estar 
atentos no campeonato» 

RUI FERREIRA E O TRIUNFO NA TAÇA DE PORTUGAL EM ANDEBOL

Rui Ferreira, técnico do Arsenal da Devesa

suportaram a pressão 
de disputar um prolon-
gamento diante de um 
adversário que era su-
perior.

Venha o FC Porto, 
Benfica ou Sporting

Como na próxima ron-
da da Taça de Portugal já 
entram no sorteio as equi-
pas da I Divisão, a pergun-
ta ao técnico Rui Ferrei-

ra era inevitável: Quem 
deseja para a tercei-
ra eliminatória?. «FC 
Porto, Sporting ou 
Benfica, porque mui-

tos dos nossos atletas 
eram juniores, outros 

ainda o são e nunca ti-
veram a ocasião de de-
frontar uma equipa des-
se calibre», disse.

Rui Ferreira gostaria de 
evitar um desafio frente 
ao ABC. «Todos já fomos 
atletas do ABC e temos 
lá amigos. Seria diferen-
te, por isso preferia uma 
das três equipas que dis-
se atrás», explicou.

Agora, Rui Ferreira já 
prepara a deslocação 
ao pavilhão do Salguei-
ros 08.

Arsenal 
já regista 

uma vitória 
no campeonato 
e duas na Taça
 de Portugal

DM
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA

Seleção tem jogo-treino
com homóloga do Porto

A seleção da Associação de Andebol de Braga tem, 
no dia 11 do corrente, pelas 19h00, no Pavilhão Mu-
nicipal de Crestins, na Maia, um jogo-treino com a sua 
congénere do Porto.

Para este compromisso estão convocados os se-
guintes atletas:

Xico: Ricardo Ferreira e Francisco Magalhães; AC Fafe: 
João Torgal; ABC: Oleksandr Nekrushets, André Gomes, 
Lucas Ferrão, Rui Ferreira e Alexandre Pinheiro.

Os atletas de Fafe e Guimarães concentram-se às 
17h00, junto ao pavilhão do Xico, e os restantes, às 
17h00, no pavilhão do ABC, em Braga.
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7 VOLEIBOL - 2.º TORNEIO “GASTÃO JARDIM” EM DOIS PAVILHÕES

A Associação de Voleibol da Ma-
deira (AVM), em parceria com a Di-
recção de Serviços do Desporto Es-
colar, organizou a 2.ª edição do
Torneio “Dr. Gastão Jardim”. A com-
petição decorreu em dois pavilhões
em simultâneo, nomeadamente no
Pavilhão da “Levada” e no Polides-
portivo da Escola Dr. Horácio Bento
de Gouveia, ambos no Funchal. Tra-
tou-se de um torneio aberto que con-
tou com a participação de cerca de
200 participantes, de todos os esca-
lões, dos clubes da Associação e de
várias equipas do Desporto Escolar.
AVM que pretende que o evento seja
uma referência na pré-época do Vo-
leibol madeirense, em homenagem
ao seu antigo presidente.
A Associação, recorde-se, conce-

deu, no ano passado, o título de Só-
cio Honorário a Gastão Jardim como
reconhecimento pela determinação e
empenho colocados no engrandeci-

mento da modalidade, num percurso
de 20 anos dedicados ao associati-
vismo desportivo. Eis as classificações
finais do 2.º Torneio “Dr. Gastão Jar-
dim”:
Infantis (femininos/masculinos) -

Grupo dos 1.ºs: 1.º HBG B; 2.º HBG A;
3.º Carmo. Grupo dos 2.ºs: 1.º Carmo
MB; 2.º Santa Cruz B; 3.º Carmo MA.
Grupo dos 3.ºs: 1.º Santa Cruz A; 2.º
Santa Cruz C; 3.º Santa Cruz D. Grupo
dos 4.ºs: 1.º São Roque A; 2.º São Ro-
que B); 3.º São Roque C. Iniciados fe-
mininos - 1.º Carmo; 2.º Madeira B;
3.º Madeira A; 4.º Madeira C. Juve-
nis/Juniores/Seniores femininos - 1.º
CS Madeira Sen. fem A; 2.º CS Ma-
deira Jun. fem; 3.º CS Madeira – Sen.
fem B; 4.º CS Madeira Juv. fem; 5.º
Carmo; 6.º Jaime Moniz. Juvenis/Ju-
niores/Seniores Masculinos - 1.º ACD
São João Ribeira Brava Sen. masc; 2.º
Jaime Moniz; 3.º Carmo. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Este ano, aos clubes asociados, juntaram-se os atletas do Desporto Escolar de vários pontos.

Cerca de 200
homenagearam
antigo presidente
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O colégio de Gaia venceu esta sexta-feira as bósnias ZRK Krivaja por 30-21, em jogo da primeira mão
da terceira eliminatória da Taça Challenge em andebol feminino, disputado em Gaia. Numa
eliminatória em que as duas equipas acordaram que as duas mãos se disutassem em Gaia, a formação
lusa ficou assim em boa posição para seguir em frente, quando disputar, já no sábado, o encontro da
segunda mão. No embate de hoje, a formação de Gaia revelou-se claramente mais forte do que a sua
oponente bósnia, o que se pôde comprovar já ao intervalo, quando o Colégio vencia por claros 17-11.
Na equipa portuguesa, realce para a prestação de Sílvia, melhor marcadora no encontro com sete
tentos, mais um do que a sua companheira Santiago e do que a bósnia Zvekic, a melhor marcadora da
equipa contrária. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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No embate de hoje, a formação de Gaia revelou-se claramente mais forte do que a sua oponente
bósnia, o que se pôde comprovar já ao intervalo, quando o Colégio vencia por claros 17-11...
Por LUSA - Record
O colégio de Gaia venceu esta sexta-feira as bósnias ZRK Krivaja por 30-21, em jogo da primeira mão
da terceira eliminatória da Taça Challenge em andebol feminino, disputado em Gaia. Numa
eliminatória em que as duas equipas acordaram que as duas mãos se disutassem em Gaia, a formação
lusa ficou assim em boa posição para seguir em frente, quando disputar, já no sábado, o encontro da
segunda mão. No embate de hoje, a formação de Gaia revelou-se claramente mais forte do que a sua
oponente bósnia, o que se pôde comprovar já ao intervalo, quando o Colégio vencia por claros 17-11.
Na equipa portuguesa, realce para a prestação de Sílvia, melhor marcadora no encontro com sete
tentos, mais um do que a sua companheira Santiago e do que a bósnia Zvekic, a melhor marcadora da
equipa contrária.
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08 de novembro de 2013 20:11h
 
 As duas equipas acordaram que as duas mãos se disputassem em Gaia.
 
 O colégio de Gaia venceu hoje as bósnias ZRK Krivaja por 30-21, em jogo da primeira mão da
terceira eliminatória da Taça Challenge em andebol feminino, disputado em Gaia.
 
 Numa eliminatória em que as duas equipas acordaram que as duas mãos se disputassem em Gaia, a
formação lusa ficou assim em boa posição para seguir em frente, quando disputar, já no sábado, o
encontro da segunda mão.
 
 No embate de hoje, a formação de Gaia revelou-se claramente mais forte do que a sua oponente
bósnia, o que se pôde comprovar já ao intervalo, quando o Colégio vencia por claros 17-11.
 
 Na equipa portuguesa, realce para a prestação de Sílvia, melhor marcadora no encontro com sete
tentos, mais um do que a sua companheira Santiago e do que a bósnia Zvekic, a melhor marcadora da
equipa contrária.
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Viola Nova de Gaia, 08 nov (Lusa) - O colégio de Gaia venceu hoje as bósnias ZRK Krivaja por 30-21,
em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Taça Challenge em andebol feminino, disputado
em Gaia.
 
 Numa eliminatória em que as duas equipas acordaram que as duas mãos se disutassem em Gaia, a
formação lusa ficou assim em boa posição para seguir em frente, quando disputar, já no sábado, o
encontro da segunda mão.
 
 No embate de hoje, a formação de Gaia revelou-se claramente mais forte do que a sua oponente
bósnia, o que se pôde comprovar já ao intervalo, quando o Colégio vencia por claros 17-11.
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