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Jogo entre FC Porto e Madeira SAD adiado
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A recepção de quarta feira do campeão em título e líder da classificação FC Porto ao Madeira SAD foi
adiada devido às restrições no espaço aéreo, anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal.

O encontro entre "dragões" e madeirenses, que poderia selar o título dos portistas, vai ser realizado
em "data a indicar oportunamente", lê-se num comunicado, que esclarece que o sucedido se prende
com "as limitações do espaço aéreo europeu".

A quatro rondas do final da prova, os "dragões", liderados por Ljubomir Obradovic, comandam a
tabela com 45 pontos, mais sete do que os seus perseguidores: Madeira SAD, ABC de Braga e
Belenenses.

A nuvem de cinzas provocada pelo vulcão islandês Eyjafjöll já tinha adiado os encontros SportingBenfica, também a contar para o grupo A, e Sporting da Horta-Xico Andebol, do grupo B, ambos
agendados para quarta feira.

Ainda quarta feira, defrontam-se Belenenses e ABC de Braga, também no grupo A, no Restelo, pelas
21:30.

A contar para o grupo B, que decide a despromoção ao escalão inferior, também se vai disputar a
visita da AC Fafe ao São Bernardo, pelas 21:00.

Destak/Lusa |
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,16 x 6,39 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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Andebol: Nacional - Jogo entre FC Porto e Madeira SAD adiado
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Lisboa, 11 mai (Lusa) - A receção de quarta feira do campeão em título e líder da classificação FC
Porto ao Madeira SAD foi adiada devido às restrições no espaço aéreo, anunciou hoje a Federação de
Andebol de Portugal.

O encontro entre "dragões" e madeirenses, que poderia selar o título dos portistas, vai ser realizado
em "data a indicar oportunamente", lê-se num comunicado, que esclarece que o sucedido se prende
com "as limitações do espaço aéreo europeu".

A quatro rondas do final da prova, os "dragões", liderados por Ljubomir Obradovic, comandam a
tabela com 45 pontos, mais sete do que os seus perseguidores: Madeira SAD, ABC de Braga e
Belenenses.

A nuvem de cinzas provocada pelo vulcão islandês Eyjafjöll já tinha adiado os encontros SportingBenfica, também a contar para o grupo A, e Sporting da Horta-Xico Andebol, do grupo B, ambos
agendados para quarta feira.

Ainda quarta feira, defrontam-se Belenenses e ABC de Braga, também no grupo A, no Restelo, pelas
21:30.

A contar para o grupo B, que decide a despromoção ao escalão inferior, também se vai disputar a
visita da AC Fafe ao São Bernardo, pelas 21:00.

HPG.

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico ***

Lusa/Fim.

Página 4

Página 5

A6

Torneio de encerramento e Taça de Minis
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Festa 'regional' chega a Leiria

Data: 11-05-2010

O andebol regional teve este fim-de-semana fortes motivos para festejar e por duas razões.

O primeiro motivo prende-se com o título de campeão nacional em iniciados femininos alcançado em
Leiria pela formação do CD Bartolomeu Perestrelo. Sem dúvida uma festa regional que estendeu-se ao
panorama nacional.

Quanto à segunda razão e como já vem sendo hábito, a Associação de Andebol da Madeira voltou a
realizar uma maratona de jogos. Depois das emoções dos campeonatos da Madeira a festa concentrase agora no espectáculo do Torneio de Encerramento e da terceira edição de 2010 da Taça de Minis
femininos e masculinos.

No que diz respeito aos resultados de destacar o domínio das equipas que ao longo da época têm sido
mais fortes, pelo que chegam ao final da temporada no mesmo 'andamento'.

Mesmo assim de salientar a derrota do campeão regional de iniciados masculinos o Infante frente à
formação do Académico B. Um desaire que no entanto não influência no que concerne à passagem à
segunda fase da prova.

De referir que este Torneio de Encerramento é disputado, numa primeira fase no sistema de todos
contra todos a uma volta, para depois, na fase final se disputar no sistema de eliminação, com a
realização de meias-finais e finais.

Catarina Ascensão na selecção

Entretanto a Federação de Andebol de Portugal divulgou recentemente a lista de convocados da
selecção júnior A feminino que irá lutar a partir do dia 21 de Maio pela qualificação para o Campeonato
Página 6

do Mundo. Nesta lista de salientar a presença da jovem do CS Madeira, Catarina Ascensão que apesar
de figurar ainda no escalão der Júnior B, tem vindo a evidênciar-se na categoria de sub-20.

Portugal integra o grupo2 de qualificação juntamente com Alemanha, Holanda e Israel.

Paulo Vieira Lopes
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Corte: 1 de 1
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Cinzas vulcânicas: FC Porto - Madeira SAD adiado
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Devido às restrições no espaço aéreo, o FC Porto não vai receber o Madeira SAD uma vez que a
partida foi adiada, anunciou a Federação de Andebol de Portugal.

O jogo previsto para quarta-feira entre os 'dragões' e os madeirenses, que pode selar o título dos
'portistas', realizar-se-á noutra "data a indicar oportunamente", sendo que tal sucede devido às
"limitações do espaço aéreo europeu", lê-se em comunicado.

Quando faltam agora quatro rondas para o fim da prova, os 'dragões' comandam a tabela com 45
pontos, mais 7 que Madeira SAD, ABC de Braga e Belenenses, os seus perseguidores.

Também pelo mesmo motivo as partidas Sporting-Benfica, também a contar para o grupo A, e
Sporting da Horta-Xico Andebol, do grupo B, foram adiadadas, tendo sido ambos os jogos agendados
para quarta-feira. No mesmo dia defrontam-se ainda Belenenses e ABC de Braga, também no grupo
A, no Restelo, pelas 21:30. Contando para o grupo B que decide a despromoção ao escalão inferior,
vai ser ainda disputada a partida que opõe a AC Fafe ao São Bernardo, pelas 21 horas.
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Andebol: Jogo entre FC Porto e Madeira SAD adiado
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A receção de quarta feira do campeão em título e líder da classificação FC Porto ao Madeira SAD foi
adiada devido às restrições no espaço aéreo, anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal.

O encontro entre "dragões" e madeirenses, que poderia selar o título dos portistas, vai ser realizado
em "data a indicar oportunamente", lê-se num comunicado, que esclarece que o sucedido se prende
com "as limitações do espaço aéreo europeu".

A quatro rondas do final da prova, os "dragões", liderados por Ljubomir Obradovic, comandam a
tabela com 45 pontos, mais sete do que os seus perseguidores: Madeira SAD, ABC de Braga e
Belenenses.

A nuvem de cinzas provocada pelo vulcão islandês Eyjafjöll já tinha adiado os encontros SportingBenfica, também a contar para o grupo A, e Sporting da Horta-Xico Andebol, do grupo B, ambos
agendados para quarta feira.

Ainda quarta feira, defrontam-se Belenenses e ABC de Braga, também no grupo A, no Restelo, pelas
21:30.

A contar para o grupo B, que decide a despromoção ao escalão inferior, também se vai disputar a
visita da AC Fafe ao São Bernardo, pelas 21:00.

Diário Digital / Lusa
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Andebol: Nuvem de cinzas adia FC Porto-Madeira SAD
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A nuvem de cinzas provocada pelo vulcão islandês Eyjafjöll já tinha adiado os encontros SportingBenfica, também a contar para o Grupo A, e Sp. Horta-Xico Andebol, do Grupo B, ambos agendados
para quarta-feira.

O encontro do Grupo A da Liga Andebol 1 entre FC Porto e Madeira SAD, marcado para esta quartafeira, foi adiado devido às restrições no espaço aéreo português, anunciou hoje a Federação de
Andebol de Portugal.

O encontro entre "dragões" e madeirenses, que poderia oficializar o título dos portistas, vai ser
realizado em "data a indicar oportunamente", lê-se num comunicado, que esclarece que o sucedido se
prende com "as limitações do espaço aéreo europeu".

A quatro rondas do final da prova, os "azuis-e-brancos", liderados por Ljubomir Obradovic, comandam
a tabela com 45 pontos, mais sete do que os seus perseguidores: Madeira SAD, ABC e Belenenses.
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Jogo entre FC Porto e Madeira SAD adiado
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A recepção de quarta-feira do campeão em título e líder da classificação FC Porto ao Madeira SAD foi
adiada devido às restrições no espaço aéreo, anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal.

O encontro entre "dragões" e madeirenses, que poderia selar o título dos portistas, vai ser realizado
em "data a indicar oportunamente", lê-se num comunicado, que esclarece que o sucedido se prende
com "as limitações do espaço aéreo europeu".

A quatro rondas do final da prova, os "dragões", liderados por Ljubomir Obradovic, comandam a
tabela com 45 pontos, mais sete do que os seus perseguidores: Madeira SAD, ABC de Braga e
Belenenses.

A nuvem de cinzas provocada pelo vulcão islandês Eyjafjöll já tinha adiado os encontros SportingBenfica, também a contar para o grupo A, e Sporting da Horta-Xico Andebol, do grupo B, ambos
agendados para quarta-feira.

Ainda quarta-feira, defrontam-se Belenenses e ABC de Braga, também no grupo A, no Restelo, pelas
21:30.

A contar para o grupo B, que decide a despromoção ao escalão inferior, também se vai disputar a
visita da AC Fafe ao São Bernardo, pelas 21:00.

Por Sapo Desporto c/ Lusa
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A nuvem de cinzas provocada pelo vulcão islandês Eyjafjöll já tinha adiado os encontros SportingBenfica, também a contar para o Grupo A, e Sp. Horta-Xico Andebol, do Grupo B, ambos agendados
para quarta-feira.

O encontro do Grupo A da Liga Andebol 1 entre FC Porto e Madeira SAD, marcado para esta quartafeira, foi adiado devido às restrições no espaço aéreo português, anunciou hoje a Federação de
Andebol de Portugal.

O encontro entre "dragões" e madeirenses, que poderia oficializar o título dos portistas, vai ser
realizado em "data a indicar oportunamente", lê-se num comunicado, que esclarece que o sucedido se
prende com "as limitações do espaço aéreo europeu".

A quatro rondas do final da prova, os "azuis-e-brancos", liderados por Ljubomir Obradovic, comandam
a tabela com 45 pontos, mais sete do que os seus perseguidores: Madeira SAD, ABC e Belenenses.
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Andebol
Campeonato Nacional de Júnior Masculino - Next 21

Sporting também garantiu presença na 'final four'

Xico Andebol fez a festa em Mangualde
Mangualde foi, no passado
fim-de-semana, a capital
do andebol nacional júnior,
assistindo-se a jogos
de grande qualidade
no Pavilhão Municipal.
Tratou-se da segunda
fase para o apuramento
das restantes duas equipas vão estar na 'final
four', onde já tinham
garantido a presença
FC Porto e Belenenses
SILVINO CARDOSO
siilvino.cardoso@diariodeviseu.pt

A segunda fase (final) do
campeonato nacional de andebol júnior masculino da 1.ª
divisão, terminou no passado
domingo no Pavilhão de Mangualde, após um fim-de-semana prolongado.
Tratou-se de uma grande jornada de propaganda ao andebol na região, merecendo Mangualde a escolha para receber a
segunda fase da prova, que apurou mais duas equipas para a final 'four', que vai ter lugar em
Lisboa, de 28 a 30 deste mês..
O pavilhão mangualdense
recebeu bastante público, que
aplaudiu as equipas intervenientes, dando assim ainda mais
colorido à prova.
Na sexta-feira, jogaram ABC
Braga e o Sporting, tendo os
'leões' levado a melhor sobre os
bracarenses, numa partida rijamente disputada, com o resultado a ser uma incerteza até ao
apito final.
Depois foi a vez da equipa
do CD Xico Andebol defrontar os aveirenses do S. Bernardo, cabendo à formação de
Guimarães a vitória folgada
de 33-21.
No sábado, o Sporting-S. Ber-

Xico Andebol foi o mais forte na 2.ª fase do Next21 realizada no Pavilhão Municipal de Mangualde

O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, entrega
o prémio de 1.º classificado ao capitão do Xico Andebol

-semana anterior, em Resende,
o FC Porto (1.º) e Belenenses
(2.º) tinham garantido a presença na 'final four', pode dizer-se que se está perante um
embate entre Norte e Sul.
Como curiosidade, refefrir
que as equipas nortenhas foram os vencedores das
segundas fases, assumindo,
assim, o estatuto de principais favoritos na discussão do
título.
Quer o FC Porto, quer o Xico
Andebol, têm valor muito
semelhante pelo que se chegarem à final, não faltará emoção.
A representação de Guimarães apresenta-se como uma das favoritas na 'final 'four'

nardo abriu a 2.ª jornada, vencendo os lisboetas por 25-14, e
deixando a ideia de que a equipa aveirense foi, sem dúvida, a
mais frágil da prova. Por seu
turno, o ABC Braga foi derrotado pelo vizinho de Guimarães,
Xico Andebol, por um tangencial 26-25.
Os duelos mais aguardados,
aconteceram no domingo.
CD Xico Andebol e Sporting
disputaram o 1.º lugar, enquanto que as outras duas equipas

discutiram a presença no último lugar do pódio, tendo os
bracarenses goleado os aveirenses, enquanto o Xico Andebol
bateu o Sporting por 33-26,
garantindo o 1.º lugar. Os 'leões', ficaram no 2.º lugar mas
garantiram a presença na final
a realizar em Lisboa.
Norte contra o Sul
pela posse do título
Depois de concluída a segunda fase, e porque no fim-de-

Promoção
do andebol
A realização das duas fases
finais no distrito (Pavilhão Municipal de Anreade, em Resende, e no Pavilhão Municipal de
Mangualde) teve como objectivo a promoção da modalidade,
num projecto conjunto da Federação de Andebol de Portugal e da Associação de Andebol
de Viseu.
A adesão das autarquias de
Resende e de Mangualde, inseriu-se, igualmente, na tentativa
de alargar a opção da prática
desportiva às populações.

Resultados
2.ª FASE
1ª JORNADA
ABC Braga-Sporting

32-34

CD Xico Andebol-S. Bernardo 33-21

2.ª JORNADA
Sporting-S. Bernardo

25-16

ABC Braga-CD Xico Andebol

25-26

3.ª JORNADA
CD Xico Andebol-Sporting

31-30

S. Bernardo-ABC Braga

26-33

CLASSIFICAÇÃO DA 2.ª FASE
1.º CD Xico Andebol

9 pontos

2.º Sporting CP

7

3.º ABC Braga

5

4.º S. Bernardo

3

Vão disputar o título de
campeão nacional de Juniores
FC Porto, Belenenses, Xico Andebol e Sporting, na fase final,
entre 28 e 30 de Maio.
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Andebol: Nacional - Jogo entre FC Porto e Madeira SAD adiado
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Andebol: Nacional - Jogo entre FC Porto e Madeira SAD adiado

Lisboa, 11 mai (Lusa) - A receção de quarta feira do campeão em título e líder da classificação FC
Porto ao Madeira SAD foi adiada devido às restrições no espaço aéreo, anunciou hoje a Federação de
Andebol de Portugal.

O encontro entre "dragões" e madeirenses, que poderia selar o título dos portistas, vai ser realizado
em "data a indicar oportunamente", lê-se num comunicado, que esclarece que o sucedido se prende
com "as limitações do espaço aéreo europeu".

A quatro rondas do final da prova, os "dragões", liderados por Ljubomir Obradovic, comandam a
tabela com 45 pontos, mais sete do que os seus perseguidores: Madeira SAD, ABC de Braga e
Belenenses.

A nuvem de cinzas provocada pelo vulcão islandês Eyjafjöll já tinha adiado os encontros SportingBenfica, também a contar para o grupo A, e Sporting da Horta-Xico Andebol, do grupo B, ambos
agendados para quarta feira.

Ainda quarta feira, defrontam-se Belenenses e ABC de Braga, também no grupo A, no Restelo, pelas
21:30.

A contar para o grupo B, que decide a despromoção ao escalão inferior, também se vai disputar a
visita da AC Fafe ao São Bernardo, pelas 21:00.

HPG.

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico ***
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