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§sorteio
Jogos em Fevereiro
HC Dukla Praga
no caminho do ABC
O sorteio dos oitavos-de-final da
Taça Challenge masculina, realizado, ontem, na sede da EHF, em
Viena, ditou uma equipa da República Checa no caminho do
ABC/UMinho. Os bracarenses vão
defrontar o HC Dukla Praga, primeiro em Braga e depois na capital checa. Actualmente no terceiro lugar do campeonato da
Rep. Checa, o Dukla de Praga
disputou, na época passada, a
EHF Cup, mas não foi mais além
da segunda ronda.
Quanto ao Benfica, calhou em
sorte o HB Dudelange, segundo
classificado do campeonato luxemburguês.
Os jogos dos oitavos-de-final da
Taça Challenge vão jogar-se em
Fevereiro de 2015, a 14 ou 15
(1.ª mão) e a 21/ 22 (2.ª mão).
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“Lutar pela segunda posição”

ABC/UMINHO DEFRONTA ÁGUAS SANTAS, amanhã, no arranque da segunda volta do campeonato. Carlos Resende quer vingar o empate do jogo na Maia. Treinador aponta à luta pelo segundo lugar, mas lembra que está ainda em aberto o primeiro.
ANDEBOL
| Joana Russo Belo |

Lutar pela segunda posição. Depois de um balanço positivo da
primeira volta do campeonato
nacional de andebol, Carlos Resende deixou claro que o
ABC/UMinho vai lutar pelo segundo lugar, estando ainda também em aberto, matematicamente, a primeira posição na tabela.
Em vésperas da recepção ao
Águas Santas, o técnico garante
uma equipa motivada para vingar a perda de pontos na Maia.
“O próximo jogo está, intimamente, ligado à nossa produção
da primeira volta. Concluímos a
primeira volta em terceiro lugar,
empatados pontualmente com o
segundo, a uma distância do primeiro de cinco pontos. No campo teórico, tudo é possível. No
campo prático, o FC Porto será
primeiro na fase de grupos, enquanto Sporting, Benfica e nós
iremos lutar por uma segunda
posição, a não ser que aconteça
algo inesperado”, começou por

ROSA SANTOS

Carlos Resende quer rectificar o empate em casa do Águas Santas, da primeira volta

explicar o treinador, destacando
a importância do jogo de amanhã. “Queremos assumir uma

posição frontal, acreditamos que
é possível alcançar a segunda
posição. Até a primeira, mas já

não depende de nós”, frisou.
Quanto ao adversário, Carlos
Resende lembrou que dos cinco
pontos perdidos o Águas Santas
foi uma das equipas que roubou
pontos aos bracarenses, daí que
“queremos rectificar a situação”.
“O Águas Santas é uma equipa
com um orçamento semelhante
ao nosso, que joga um andebol
bastante organizado e estamos à
espera de muitas dificuldades.
Será um jogo com um grau de
dificuldade bastante elevado”,
sublinhou.
No que diz respeito ao sorteio
da Taça Challenge, “neste momento, não posso fazer comentário algum a não ser dizer que, se
o segundo jogo fosse aqui em
Braga, eventualmente para nós
seria mais positivo”. “Não conheço de todo a equipa, nem as
dificuldades que nos irão colocar. Conheço é sim as dificuldades que nós iremos colocar, mas
temos muito tempo, será apenas
em Fevereiro, a nossa preocupação agora é alterar os jogos nessas datas para o campeonato.”
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TAÇA CHALLENGE
ABC defronta Dukla de Praga
O ABC defronta o Dukla de Praga nos oitavos de final
da Taça Challenge de andebol, ditou o sorteio realizado
ontem, em Viena. A primeira mão dos oiavos de final
realiza-se a 14/15 de fevereiro, com os segundos jogos
marcados para a semana seguinte.
Ainda na Taça Challenge, o Benfica vai defrontar os
luxemburgueses do Dudelange, equipa que deixou pelo
caminho na eliminatória anterior os montenegrinos do
RK Boka, enquanto os checos afastaram os macedónios
do Pelister 08 Bitola.
Na Taça EHF, o FC Porto vai ter como adversários, no
Grupo C os sérvios do HC Vojvodina, os dinamarqueses
do Skjern Handbold e dos alemães do Fuchse Berlim,
conforme sorteio realizado ontem em Viena.

Futebol Amador do Este
O campeonato de futebol Amador do Este sofreu,
no fim de semana, uma paragem para dar lugar à
realização da primeira eliminatória da Taça, na qual e
registaram os seguintes desfechos:
Garapôa-Pacifistas................................................... 2-3
Atlético-Kumedores ................................................. 1-2
Académico-Diabos................................................... 1-0
Canarinhos-Águias .................................................. 1-0
Covelo-Est. Sequeira ............................................... 2-2
Un. Figueiredo-Onda Jovem ................................... 1-0
Est. Mouta-SB Green .............................................. 3-1
Os jogos da segunda mão realizam-se no dia 7 de
dezembro.
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AMANHÃ, ÀS 18H00, NO SÁ LEITE

ABC quer desforra
frente ao Águas Santas
DM

Bruno Dias e Carlos Resende falaram do jogo de amanhã, frente ao Águas Santas

LUÍS FILIPE SILVA

sião para antever a segunda metade da fase regular
do campeonato.

O ABC/UMinho recebe
amanhã, a partir das 18h00,
«Acreditamos
o Águas Santas, no Flávio
no segundo lugar»
Sá Leite, em jogo a contar para a primeira jornaCarlos Resende atribuiu
da da segunda volta do
o primeiro lugar nesta pricampeonato de andebol da
meira fase ao FC Porto, «a
I Divisão.
não ser que aconteça algo
Como na primeira volde inesperado» e coloca o
ta, o Águas Santas foi uma
ABC juntamente com Spordas equipas que “roubou”
ting e Benfica na rota do
pontos ao ABC (empate
segundo posto.
25 a 25), os academistas
«No campo práencaram esta partitico, o FC
Carlos
da como uma esPorto deveResende
pécie de ajuste de
rá ser pripreferia joga
r
contas.
meiro nesa segunda m
ão
O técnico Carta primeira
da Taça Chal
lenge
los Resende espefase
e nós,
em casa
ra, por isso, «grano Benfica e
des dificuldades».
Sporting ire«Como sempre, o Águas
mos lutar pelo seSantas é uma equipa semegundo, a não ser que aconlhante à nossa. Tem uma
teça algo inesperado.
equipa parecida, jogam o
Este jogo [Águas Santas]
andebol bastante organipara nós, como todos os
zado e esperamos grandes
outros, são muito impordificuldades. Se assim não
tantes, na medida em que
fosse, estaríamos a enganarqueremos assumir uma po-nos», disse.
sição frontal e ainda acredi«Dentro dos cinco pontos
tamos que a segunda posiperdidos, foi com o Águas
ção poderá ser nossa.
Santas e queremos retificar
Matemáticamente, até a
essa situação», acrescentou
primeira ainda é possível,
o treinador dos academismas não dependemos só
tas, que fez ainda um bade nós, ao passo que para
lanço da primeira volta e
o segundo lugar só depentambém aproveitou a ocademos de nós e vamos lu-

tar por isso», disse.
Carlos Resende comentou ainda o sorteio da Taça
Challenge que ontem colocou os checos do Dukla
no caminho do ABC/UMinho. O técnico preferia jogar primeiro fora e depois
em casa, mas a sorte não
lhe fez a vontade. «Seria
mais vantajoso se o segundo jogo fosse aqui em
Braga, porque não conheço ainda de todo a equipa
do Dukla de Praga nem as
dificuldades que nos irão
colocar. Sei sim, as dificuldades que nós lhes iremos
colocar, mas teremos muito tempo para pensar nisso. Agora vamos procurar
alterar as datas dos jogos
do campeonato que temos
nessa altura».

Bruno Dias: «Retificar
o resultado da
primeira volta»
Para o guarda-redes Bruno Dias, este jogo com o
Águas Santas vai ser um
teste difícil para o ABC/
/UMinho, mas o atleta confia no valor do grupo de
trabalho para ultrapassar
os maiatos, adversário tradicionalmente difícil para
as cores academistas. «Vai
ser um jogo complicado.
Na primeira volta empatá-

mos lá. No sábado queremos retificar e conquistar
a vitória, é esse o nosso
objetivo», declarou.

Página 4

A5

Benfica defronta Dudelange, ABC enfrenta o Dukla
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Diário de Notícias Online
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http://www.pt.cision.com/s/?l=1bfbc7e1

04-12-2014

Equipas do Luxemburgo e da República Checa no caminho das formações lusas nos oitavos de final da
Taça Challenge de andebol.
O Benfica vai defrontar os luxemburgueses do Dudelange nos oitavos de final da Taça Challenge de
andebol, enquanto o ABC terá como adversário o Dukla de Praga, da República Checa, ditou o sorteio,
realizado em Viena.
O Dudelange deixou pelo caminho na eliminatória anterior os montenegrinos do RK Boka, enquanto os
checos afastaram os macedónios do Pelister 08 Bitola.
A primeira mão dos oitavos de final realiza-se a 14/15 de fevereiro e os segundos jogos estão
marcados para a semana seguinte.
por J.R., com Lusa
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FC Porto defronta sérvios, dinamarqueses e alemães na Taça EHF
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URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=34066a10

04-12-2014

Equipa dos dragões será a única "representante" na Taça EHF de andebol, a segunda prova europeia
mais importante da modalidade.
O FC Porto vai ter como adversários, no Grupo C da Taça EHF de andebol, os sérvios do HC Vojvodina,
os dinamarqueses do Skjern Handbold e dos alemães do Fuchse Berlim.
Os portistas, cabeças de série na fase de grupos da competição, eliminaram antes os espanhóis do
Ademar Léon, equipa que regularmente participa na Liga dos Campeões da modalidade.
O primeiro jogo dos "dragões" está marcado para 14 de fevereiro, no Porto, frente aos germânicos do
Fuchse Berlim.
por J.R., com Lusa
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Portugal perde com a Turquia - O Jogo
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http://www.pt.cision.com/s/?l=de62d075
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Equipa de Sandra Fernandes sofreu um golo a cinco segundos do fim do jogo inaugural da fase de
apuramento para o play-off do Mundial de 2015.
A Seleção Nacional feminina de andebol perdeu esta quinta-feira com a Turquia, por 28-27, sofrendo
um golo a cinco segundos do fim do jogo inaugural da fase de apuramento para o play-off do Mundial
de 2015.
Em Stockerau, na Áustria, Patrícia Rodrigues inaugurou o marcador no primeiro minuto de jogo, na
conversão de um livre de sete metros e, nos primeiros minutos, o jogo foi marcado pela alternância no
marcador.
Perto do minuto 10, a Turquia adiantou-se com um parcial de 4-0, ficando a ganhar por 8-5, a
formação portuguesa recuperou até à diferença mínima (9-8), mas não conseguiu evitar nova
desvantagem de três golos (12-9).
Perto do intervalo, Portugal reagiu da melhor forma e empatou a 13 golos e até ao período de
descanso ainda houve tempo para a marcação de mais um golo para cada lado (14-14).
Na segunda parte, as turcas saíram na frente do marcador e chegaram a deter uma vantagem de três
golos de vantagem aos 20-17. Numa excelente resposta, com um parcial de cinco golos consecutivos,
a seleção portuguesa deu a reviravolta ao marcador e colocou-se a vencer por dois golos (22-20).
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Portugal perde no apuramento para o Mundial2015
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Sapo Online - Sapo Desporto
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=691e9b14

Andebol
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa feminina de andebol perdeu hoje com a Turquia, por 28-27, sofrendo um golo a
cinco segundos do fim do jogo inaugural da fase de apuramento europeia para o "play-off" do
Mundial2015.
Em Stockerau, na Áustria, Patrícia Rodrigues inaugurou o marcador no primeiro minuto de jogo, na
conversão de um livre de sete metros e, nos primeiros minutos, o jogo foi marcado pela alternância no
marcador.
Perto do minuto 10, a Turquia adiantou-se com um parcial de 4-0, ficando a ganhar por 8-5, a
formação lusa recuperou até à diferença mínima (9-8), mas não conseguiu evitar nova desvantagem
de três golos (12-9).
Perto do intervalo, Portugal reagiu da melhor forma e empatou a 13 golos e até ao período de
descanso ainda houve tempo para a marcação de mais um golo para cada lado (14-14).
Na segunda parte, as turcas saíram na frente do marcador e chegaram a deter uma vantagem de três
golos de vantagem aos 20-17.
Numa excelente resposta, com um parcial de cinco golos consecutivos, a seleção portuguesa deu a
reviravolta ao marcador e colocou-se a vencer por dois golos (22-20).
As comandadas da selecionadora Sandra Fernandes foram mantendo a vantagem até ao momento
em que, a sete minutos do fim, Renata Tavares foi desqualificada, por acumulação de exclusões.
Com pouco mais de cinco minutos para se jogar, Portugal conseguiu ter uma vantagem de três golos
(26-23), mas as turcas pressionaram e conseguiram restabelecer o empate (27-27).
A pouco mais de dois minutos para o fim do jogo, e em inferioridade numérica, Portugal já não
conseguiu voltar a marcar e sofreu o golo que ditou a derrota a cinco segundos do apito final.
Integram ainda o Grupo 2 de qualificação para o "play-off" de acesso ao Campeonato do Mundo
Dinamarca2015, as seleções da Áustria, que Portugal defronta na sexta-feira, e de Israel, adversário
de sábado.
04-12-2014 19:30Integram ainda o Grupo 2 de qualificação para o "play-off" de acesso ao
Campeonato do Mundo Dinamarca2015, as seleções da Áustria, que Portugal defronta na sexta-feira,
e de Israel, adversário de sábado.
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ANDEBOL

Albicastrense
fora da Taça
A Associação Desportiva Albicastrense está afastada da Taça de Portugal de andebol. Jogando em casa com
a Juve Lis, com quem tinha perdido
há duas semanas para o campeonato,
a equipa de Castelo Branco voltou a
não ter argumentos para contrariar a
representação de Leiria. Derrota por
12 golos (21-33) e a saída de prova à
2.ª eliminatória.
Numa altura em que procura ainda
reajustar o seu plantel, com vista
ao apuramento para a 2.ª fase de
campeonato (correspondente à
3.ª divisão), a ADA regressa a jogo
já no próximo sábado (Pavilhão
Municipal, 18H00), para defrontar o Núcleo Amador de Pombal,
adversário a quem ganhou na 1.ª
eliminatória da Taça.
Em juvenis, derrota desnivelada
em Portalegre (35-14), para a 6.ª
jornada do campeonato da 2.ª
divisão. No próximo sábado, jogo
em Castelo Branco com Salvaterra
de Magos, às 15H30.
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EXCELENTE PAINEL EM C. BRANCO

Desporto adaptado
é tema de encontro
A Associação de Apoio à
Criança do Distrito de Castelo Branco assinalada, dia
4 de dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deﬁciência, desta feita com um
Encontro de Desporto Adaptado, no auditório da Escola
Superior de Educação.
No último ano a instituição
realizou uma conferência sobre “Qualidade de vida para
Todos (?)”, mas este ano dá
destaque à importância da
atividade física para pessoas
com deﬁciência mental.
Este encontro tem como
principal objetivo alargar os
conhecimentos da atividade
física na área da deﬁciência
para toda a comunidade e
promover a partilha de conhecimentos e experiências
de práticas e orientações
que visem a promoção de
um conhecimento aprofun-

dado sobre esta temática.
Estarão presentes Jorge
Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, António Carneiro
do Comité Paralímpico de
Portugal, Danilo Ferreira
da Federação de Andebol
de Portugal, José Luís CôrteReal da Associação Nacional de Desporto para
a Deficiência Inteletual
(ANDDI), Pedro Saraiva
da Associação Nacional de
Desporto de Paralisia Cerebral (PCAND), João Neto
da Special Olimpics Portugal, mas estarão também
presentes atletas da Seleção
Nacional e Paralímpicos,
alguns regressados recentemente do Campeonato
do Mundo de Natação, no
México. Os atletas presentes já conquistaram troféus
internacionais.
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-

ANDEBOL CLUB DE LAMEGO – Campeonato Nacional
de Juvenis Masculinos – 1ª Divisão (1ª Fase Zona 2)

Boa prestação defensiva!
e António.
Treinadores: Tiago Oliveira e
Luís Machado.
Campeonato Regional
5ª Jornada

Exibição sem sal!
AC LAMEGO 			
Académico Viseu FC

AC LAMEGO
Boavista FC

32
22

Os juvenis do Andebol Club de
Lamego receberam e venceram a
equipa do Boavista.
A equipa entrou bem no jogo e
desde cedo assumiu a liderança do
marcador para não mais a largar. A
boa exibição defensiva foi o aspeto
chave para o sucesso deste jogo.
Os jogadores cumpriram nos duelos
1x1 e nas relações de 2x2, criando
bastantes dificuldades ao ataque
dos axadrezados. Ao intervalo o Andebol Club de Lamego já vencia por
18-11. Na segunda parte a defesa
permaneceu sólida, com muita en-

treajuda por parte dos jogadores. À
medida que o tempo ia avançando a
margem no marcador foi dilatando,
permitindo a gestão de todo plantel.
O resultado final não deixa dúvidas em relação ao que se passou
durante o jogo, com uma vitória expressiva para o Andebol Club de
Lamego, retificando deste modo o
resultado menos positivo da semana anterior.
Andebol Club de Lamego:
Guedes, João Reis (6), Pedro Costa, Diogo Reis, Carlos Pinto (4),
Henrique, Luís Neves (1), Tiago Nunes (5), Nicolau (2), Diogo Cardoso,
Miguel Furtado, Barradas (4), João
Afonso (3), Pedro Pinto (7), Samuel

44
28

Os iniciados receberam e venceram sem quaisquer dificuldades
a equipa do Académico de Viseu.
A equipa de Lamego entrou
apática no jogo, consentindo vários
golos nos minutos iniciais, o que
fez com o seu treinador alterasse o
sistema defensivo para marcação
individual em todo o campo. A partir
deste momento o jogo teve apenas
um sentido, as recuperações de
bola na defesa e os consequentes
contra-ataques e ataques rápidos
foram nota dominante.
O resultado final traduz de forma clara a diferença entre as duas
equipas, no entanto a exibição da
equipa de Lamego não convenceu.
A equipa de iniciados continua a
preparação para o Campeonato
Nacional da 1ª Divisão mas ainda
não alcançou a regularidade nas
suas exibições e no andebol que
deve praticar.
Andebol Club de Lamego:

Guedes, Daniel, João Nuno (3),
Lapa, Vitor, Carlitos, Ruca (2),
Leandro (1), Coruche (11), André
Dias (8), Diogo Pereira (7), António

(7) e Luís Marques (5).
Treinadores: Tiago Oliveira e
Luís Machado
Prof. João Araújo
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Andebolista da Didáxis — A 2 D

Filipa Gonçalves na convocatória
da equipa nacional de juniores B
ANDEBOL

| Redacção |

A atleta da Associação Académica Didáxis – A2D, Filipa Gonçalves, voltou a merecer uma
convocatória para a seleção nacional de juniores B. Após ter representado o país nos jogos da
CPLP, que se disputaram em Angola, agora vai participar no
Scandibérico que se disputa em
Ciudad Real (Espanha).
A seleção portuguesa entrou em
estágio ontem até dia 4 seguindo
posteriormente para Espanha
onde estará em competição até
ao dia 7.
Esta convocatória vem premiar
a boa época que a atleta tem vindo a realizar, pois encontra-se no
topo das melhores marcadoras
no campeonato do escalão de juvenis (escalão da atleta) e no

DR

Filipa Gonçalves

campeonato senior da 2.ª divisão, escalão que a Didáxis participa dando às suas jovens atletas experiência competitiva.
De realçar que a maior parte
das oponentes das jogadoras da

Didáxis possuem tantos anos de
andebol como as jovens em termos de idade.
Esta nova chamada à seleção
realça o bom trabalho desenvolvido ao longo dos anos pela Didáxis e motiva, certamente, outras jogadoras a atingir o
objetivo maior no andebol português.
Em relação ao fim de semana
andebolístico, as seniores e as
iniciadas perderam os respetivos
jogos, ficando a vitória a cargo
das infantis.
A equipa sénior deslocou-se a
casa do 1.º classificado, o Santa
Joana, que conta por vitórias todos os jogos disputados, e obrigaram a equipa da casa a trabalhar muito para vencer o jogo. O
resultado final indica 5 golos de
vantagem para a equipa de S.
Pedro de Fins.
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A13

ID: 56932499

28-11-2014

Tiragem: 6000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 8,42 x 3,44 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A14

ID: 56932474

28-11-2014

Tiragem: 6000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 20,68 x 30,97 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Plural & Singular
A15

ID: 56932369

01-12-2014

Tiragem: 0

Pág: 108

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Trimestral

Área: 19,00 x 27,70 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 1 de 2
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Plural & Singular
ID: 56932369

01-12-2014

Tiragem: 0

Pág: 109

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Trimestral

Área: 19,00 x 27,70 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 2 de 2
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Plural & Singular
A17

ID: 56932197

01-12-2014

Tiragem: 0

Pág: 87

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Trimestral

Área: 19,00 x 27,70 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 1 de 1
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Plural & Singular
A18

ID: 56932189

01-12-2014

Tiragem: 0

Pág: 84

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Trimestral

Área: 19,00 x 27,70 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 1 de 3
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Plural & Singular
ID: 56932189

01-12-2014

Tiragem: 0

Pág: 85

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Trimestral

Área: 19,00 x 27,70 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 2 de 3
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Plural & Singular
ID: 56932189

01-12-2014

Tiragem: 0

Pág: 86

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Trimestral

Área: 19,00 x 27,70 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 3 de 3
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A21

ID: 56931327

04-12-2014

Tiragem: 8500

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,33 x 7,33 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
FC Porto venceu Benfica
e cimentou liderança
O FC Porto recebeu e bateu o Benfica por 28-24, em
encontro que encerrou a 11.ª jornada do campeonato de
andebol da primeira divisão, e reforçou a sua posição
de líder, com 33 pontos, mais cinco que Sporting e
ABC, que dividem a 2.ª posição. O Benfica é quarto,
com menos seis pontos que o líder.
Ontem, a jogar em Guimarães, o Sporting bateu o
Xico por 31-22, no jogo em que Marco Guimarães se
estreou como técnico principal do conjunto vimaranense, que ocupa a última posição, com doze pontos,
resultantes de dez derrotas e um empate.
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A22

ID: 56950001

05-12-2014 | Correio TV

Tiragem: 150597

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,00 x 27,50 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 2
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ID: 56950001

05-12-2014 | Correio TV

Tiragem: 150597

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,00 x 27,45 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 2 de 2
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A24

ID: 56949829

05-12-2014

Tiragem: 75975

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,79 x 19,39 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 24

A25

ID: 56949826

05-12-2014

Tiragem: 75975

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,48 x 5,14 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A26

ID: 56949529

05-12-2014

Tiragem: 32506

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,46 x 5,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A27

ID: 56949525

05-12-2014

Tiragem: 32506

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,60 x 10,41 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A28

ID: 56949496

05-12-2014

Tiragem: 32506

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,52 x 30,80 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A29

ID: 56949480

05-12-2014

Tiragem: 32506

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,90 x 30,36 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A30

ID: 56949402

05-12-2014

Tiragem: 125000

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,51 x 12,14 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A31

ID: 56949397

05-12-2014

Tiragem: 125000

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,36 x 21,16 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A32

ID: 56948690

05-12-2014

Tiragem: 150597

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,52 x 5,15 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A33

ID: 56948679

05-12-2014

Tiragem: 150597

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,37 x 6,70 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A34

ID: 56947732

05-12-2014

Tiragem: 34943

Pág: 49

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,39 x 12,96 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

Portugueses
já têm adversários
na Europa
O HC Vojvodina (Sérvia), o
Skjern (Dinamarca) e o Fuchse
Berlim (Alemanha) são os
três adversários do FC Porto
no Grupo C da Taça EHF
de andebol, ditou o sorteio
realizado em Viena, Áustria.
Em Fevereiro, na primeira
jornada da fase de grupos,
em que estão 16 equipas,
os portistas vão defrontar
o Fuchse Berlim. Benfica e
ABC estão nos oitavos-definal da Taça Challenge. O
clube lisboeta vai medir
forças com o Dudelange,
do Luxemburgo, enquanto
o bracarense jogará com os
checos do Dukla de Praga.
Quatro clubes portugueses,
incluindo Benfica e ABC, já
foram finalistas na prova. O
Sporting foi o único que a
venceu, depois de derrotar
o MMTS Kwidzyn, em 2009-10.
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