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A1
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Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,68 x 28,32 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,30 x 20,80 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos
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A4

Madeira SAD visita Dragão a abrir o A1

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal da Madeira.pt

URL:

http://www.jornaldamadeira.pt/imprimir.php?Seccao=6&id=157446&sup=0&sdata=

Data Publicação:

20-07-2010

A segunda edição do Campeonato Nacional de Andebol 1 (A1), com início a 11 de Setembro e com a
participação de 12 equipas, terá na segunda jornada um escaldante entre ABC de Braga e FC Porto, o
detentor do ceptro de campeão. O sorteio do A1, realizado ontem no auditório da RTP, determinou que
FC Porto receba o Madeira SAD na primeira ronda, enquanto a deslocação do colectivo madeirense ao
Benfica está prevista para a 3.ª jornada. Na 4.ª jornada (25 de Setembro), ABC joga com Benfica, em
Braga, e na sétima FC Porto defronta na qualidade de visitado o Sporting, que, na ronda seguinte (2
de Outubro), recebe ABC. Benfica e FC Porto encontram-se a 6 de Novembro, na 9.ª jornada, e o
"derby" entre os "encarnados" e o Sporting está calendarizado para 13 do mesmo mês, na última
jornada da primeira volta do A1.

No sorteio da primeira fase, de todos contra todos, foram consideradas duas condicionantes: uma de
carácter geográfico (quando Benfica actua em casa, o Sporting joga fora e o mesmo sucede com FC
Porto e ABC) e outra a pedido do Sporting da Horta, que solicitou jogar como visitante na primeira
jornada.

A primeira fase, com 22 jornadas, decorrerá até 26 de Março, qualificando-se os seis primeiros
classificados, garantindo a presença na Supertaça, em Portimão, e como cabeças-de-série na Taça de
Portugal, a partir dos oitavos-de-final. Henrique Torrinha, presidente da Federação de Andebol de
Portugal (FAP), fez um balanço "expcecional" da primeira edição do A1, na época passada, e realçou
que para 2010/2011 "as expectativas é continuar com o nível competitivo e aumentar a qualidade se
possível".

Antes do sorteio, a FAP distinguiu Ricardo Moreira, do FC Porto, como Melhor Jogador (Prémio RTP),
Hugo Figueira, do ABC, como Melhor Guarda-redes (Prémio Antena Um), e Rui Silva, do CD Xico
Andebol, como Melhor Marcador (Prémio A Bola).

Artigo de Desporto
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ID: 31109151
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País: Portugal
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Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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ID: 31110149
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País: Portugal
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Period.: Diária

Área: 16,07 x 25,44 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A7

ABC-FC Porto na 2.ª jornada

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

URL:

http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=452941

Data Publicação:

20-07-2010

sorteio realizado nesta segunda-feira

segunda-feira, 19 julho de 2010

A segunda edição do Campeonato Nacional de Andebol 1 (A1), com início a 11 de setembro e com a
participação de 12 equipas, terá na segunda jornada um escaldante entre ABC de Braga e FC Porto, o
detentor do cetro de campeão.

O sorteio do A1, realizado hoje no auditório da RTP, determinou que FC Porto receba Madeira SAD na
primeira ronda, enquanto a deslocação do coletivo madeirense ao Benfica está prevista para a terceira
jornada.

Na quarta jornada (25 de setembro), ABC joga com Benfica, em Braga, e na sétima FC Porto defronta
na qualidade de visitado o Sporting, que, na ronda seguinte (2 de outubro), recebe ABC.

Benfica e FC Porto encontram-se a 6 de novembro, na nona jornada, e o derby entre os encarnados e
o Sporting está calendarizado para 13 do mesmo mês, na última jornada da primeira volta do A1.

No sorteio da primeira fase, de todos contra todos, foram consideradas duas condicionantes: uma de
caráter geográfico (quando Benfica atua em casa, o Sporting joga fora e o mesmo sucede com FC
Porto e ABC) e outra a pedido do Sporting da Horta, que solicitou jogar como visitante na primeira
jornada.

A primeira fase, com 22 jornadas, decorrerá até 26 de março, qualificando-se os seis primeiros
classificados, garantindo a presença na Supertaça, em Portimão, e como cabeças de série na Taça de
Portugal, a partir dos oitavos de final.

Henrique Torrinha, presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), fez um balanço
"excecional" da primeira edição do A1, na época passada, e realçou que para 2010/2011 "as
expetativas é continuar com o nível competitivo e aumentar a qualidade se possível".
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Antes do sorteio, a FAP distinguiu Ricardo Moreira, do FC Porto, como Melhor Jogador (Prémio RTP),
Hugo Figueira, do ABC, como Melhor Guarda-redes (Prémio Antena Um), e Rui Silva, do CD Xico
Andebol, como Melhor Marcador (Prémio A Bola).
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A9

Sorteado o calendário da 1.ª fase do Campeonato Nacional

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

URL:

http://tv1.rtp.pt/noticias/?t=Sorteado-o-calendario-da-1-fase-do-CampeonatoNacional.rtp&article=361241&visual=16&layout=55&tm=46

Data Publicação:

20-07-2010

O sorteio realizou-se, esta segunda-feira, nas instalações da Rádio e Televisão de Portugal, em Lisboa.

O jogo grande da primeira jornada, em 11 de Setembro, oporá o FC Porto à Madeira SAD
completando.-se a ronda com os encontros São Bernardo-Sporting, Benfica-Colégio Serte Fontes,
Beleneses-Sporting da Horta, Águas Santas-ABC e S.Mamede-Xico Andebol.

Em Março, as 12 equipas serão divididas em dois grupos: seis competem pelo título, seis lutam pela
manutenção no escalão principal.

O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha, espera um grande
campeonato.
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A10

Andebol: Campeonato com um ABC-FC Porto na 2ª jornada

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário Digital Online

URL:

http://diariodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=460553

Data Publicação:

19-07-2010

segunda-feira, 19 de Julho de 2010 | 20:06

A segunda edição do Campeonato Nacional de Andebol 1 (A1), com início a 11 de setembro e com a
participação de 12 equipas, terá na segunda jornada um escaldante entre ABC de Braga e FC Porto, o
detentor do cetro de campeão.

O sorteio do A1, realizado hoje no auditório da RTP, determinou que FC Porto receba Madeira SAD na
primeira ronda, enquanto a deslocação do coletivo madeirense ao Benfica está prevista para a terceira
jornada.

Na quarta jornada (25 de setembro), ABC joga com Benfica, em Braga, e na sétima FC Porto defronta
na qualidade de visitado o Sporting, que, na ronda seguinte (2 de outubro), recebe ABC.

Benfica e FC Porto encontram-se a 6 de novembro, na nona jornada, e o "derby" entre os
"encarnados" e o Sporting está calendarizado para 13 do mesmo mês, na última jornada da primeira
volta do A1.

No sorteio da primeira fase, de todos contra todos, foram consideradas duas condicionantes: uma de
caráter geográfico (quando Benfica atua em casa, o Sporting joga fora e o mesmo sucede com FC
Porto e ABC) e outra a pedido do Sporting da Horta, que solicitou jogar como visitante na primeira
jornada.

A primeira fase, com 22 jornadas, decorrerá até 26 de março, qualificando-se os seis primeiros
classificados, garantindo a presença na Supertaça, em Portimão, e como cabeças de série na Taça de
Portugal, a partir dos oitavos de final.

Henrique Torrinha, presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), fez um balanço
"excecional" da primeira edição do A1, na época passada, e realçou que para 2010/2011 "as
expetativas é continuar com o nível competitivo e aumentar a qualidade se possível".
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Antes do sorteio, a FAP distinguiu Ricardo Moreira, do FC Porto, como Melhor Jogador (Prémio RTP),
Hugo Figueira, do ABC, como Melhor Guarda-redes (Prémio Antena Um), e Rui Silva, do CD Xico
Andebol, como Melhor Marcador (Prémio A Bola).

Diário Digital / Lusa
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A12

Andebol: Campeonato com um escaldante ABC-FC Porto na segunda jornada

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Lusa.pt

URL:

http://noticias.sapo.pt/lusa/artigo/11315035.html

Data Publicação:

19-07-2010

19 de Julho de 2010, 19:54

Lisboa, 19 jul (Lusa) - A segunda edição do Campeonato Nacional de Andebol 1 (A1), com início a 11
de setembro e com a participação de 12 equipas, terá na segunda jornada um escaldante entre ABC
de Braga e FC Porto, o detentor do cetro de campeão.

O sorteio do A1, realizado hoje no auditório da RTP, determinou que FC Porto receba Madeira SAD na
primeira ronda, enquanto a deslocação do coletivo madeirense ao Benfica está prevista para a terceira
jornada.

Na quarta jornada (25 de setembro), ABC joga com Benfica, em Braga, e na sétima FC Porto defronta
na qualidade de visitado o Sporting, que, na ronda seguinte (2 de outubro), recebe ABC.

Benfica e FC Porto encontram-se a 6 de novembro, na nona jornada, e o "derby" entre os
"encarnados" e o Sporting está calendarizado para 13 do mesmo mês, na última jornada da primeira
volta do A1.

No sorteio da primeira fase, de todos contra todos, foram consideradas duas condicionantes: uma de
caráter geográfico (quando Benfica atua em casa, o Sporting joga fora e o mesmo sucede com FC
Porto e ABC) e outra a pedido do Sporting da Horta, que solicitou jogar como visitante na primeira
jornada.

A primeira fase, com 22 jornadas, decorrerá até 26 de março, qualificando-se os seis primeiros
classificados, garantindo a presença na Supertaça, em Portimão, e como cabeças de série na Taça de
Portugal, a partir dos oitavos de final.

Henrique Torrinha, presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), fez um balanço
"excecional" da primeira edição do A1, na época passada, e realçou que para 2010/2011 "as
expetativas é continuar com o nível competitivo e aumentar a qualidade se possível".
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Antes do sorteio, a FAP distinguiu Ricardo Moreira, do FC Porto, como Melhor Jogador (Prémio RTP),
Hugo Figueira, do ABC, como Melhor Guarda-redes (Prémio Antena Um), e Rui Silva, do CD Xico
Andebol, como Melhor Marcador (Prémio A Bola).

JOP.

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

Lusa/Fim
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A14

Andebol: Campeonato com um escaldante ABC-FC Porto na segunda jornada

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Portugal Zone.com

URL:

http://www.portugalzone.com/?p=89432

Data Publicação:

19-07-2010

July 19, 2010

Andebol: Campeonato com um escaldante ABC-FC Porto na segunda jornada

Lisboa, 19 jul (Lusa) - A segunda edição do Campeonato Nacional de Andebol 1 (A1), com início a 11
de setembro e com a participação de 12 equipas, terá na segunda jornada um escaldante entre ABC
de Braga e FC Porto, o detentor do cetro de campeão.

O sorteio do A1, realizado hoje no auditório da RTP, determinou que FC Porto receba Madeira SAD na
primeira ronda, enquanto a deslocação do coletivo madeirense ao Benfica está prevista para a terceira
jornada.

Na quarta jornada (25 de setembro), ABC joga com Benfica, em Braga, e na sétima FC Porto defronta
na qualidade de visitado o Sporting, que, na ronda seguinte (2 de outubro), recebe ABC.

Benfica e FC Porto encontram-se a 6 de novembro, na nona jornada, e o "derby" entre os
"encarnados" e o Sporting está calendarizado para 13 do mesmo mês, na última jornada da primeira
volta do A1.

No sorteio da primeira fase, de todos contra todos, foram consideradas duas condicionantes: uma de
caráter geográfico (quando Benfica atua em casa, o Sporting joga fora e o mesmo sucede com FC
Porto e ABC) e outra a pedido do Sporting da Horta, que solicitou jogar como visitante na primeira
jornada.

A primeira fase, com 22 jornadas, decorrerá até 26 de março, qualificando-se os seis primeiros
classificados, garantindo a presença na Supertaça, em Portimão, e como cabeças de série na Taça de
Portugal, a partir dos oitavos de final.

Henrique Torrinha, presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), fez um balanço
"excecional" da primeira edição do A1, na época passada, e realçou que para 2010/2011 "as
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expetativas é continuar com o nível competitivo e aumentar a qualidade se possível".

Antes do sorteio, a FAP distinguiu Ricardo Moreira, do FC Porto, como Melhor Jogador (Prémio RTP),
Hugo Figueira, do ABC, como Melhor Guarda-redes (Prémio Antena Um), e Rui Silva, do CD Xico
Andebol, como Melhor Marcador (Prémio A Bola).

JOP.

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

Lusa
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A16

Campeonato com um escaldante ABC-FC Porto na segunda jornada

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

URL:

http://desporto.publico.pt/noticia.aspx?id=1447852

Data Publicação:

19-07-2010

Andebol

19.07.2010 - 21:28

Esta é a segunda edição do Campeonato Nacional de Andebol 1 (A1), com início a 11 de Setembro e
com a participação de 12 equipas.

O sorteio do A1, realizado esta segunda-feira no auditório da RTP, determinou que FC Porto receba
Madeira SAD na primeira ronda, enquanto a deslocação do colectivo madeirense ao Benfica está
prevista para a terceira jornada.

Na quarta jornada (25 de Setembro), ABC joga com Benfica, em Braga, e na sétima FC Porto defronta
na qualidade de visitado o Sporting, que, na ronda seguinte (2 de Outubro), recebe ABC.

Benfica e FC Porto encontram-se a 6 de Novembro, na nona jornada, e o "derby" entre os
"encarnados" e o Sporting está calendarizado para 13 do mesmo mês, na última jornada da primeira
volta do A1.

No sorteio da primeira fase, de todos contra todos, foram consideradas duas condicionantes: uma de
carácter geográfico (quando Benfica actua em casa, o Sporting joga fora e o mesmo sucede com FC
Porto e ABC) e outra a pedido do Sporting da Horta, que solicitou jogar como visitante na primeira
jornada.

A primeira fase, com 22 jornadas, decorrerá até 26 de Março, qualificando-se os seis primeiros
classificados, garantindo a presença na Supertaça, em Portimão, e como cabeças de série na Taça de
Portugal, a partir dos oitavos de final.

Henrique Torrinha, presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), fez um balanço
"excepcional" da primeira edição do A1, na época passada, e realçou que para 2010/2011 "as
expectativas é continuar com o nível competitivo e aumentar a qualidade se possível".
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Antes do sorteio, a FAP distinguiu Ricardo Moreira, do FC Porto, como Melhor Jogador (Prémio RTP),
Hugo Figueira, do ABC, como Melhor Guarda-redes (Prémio Antena Um), e Rui Silva, do CD Xico
Andebol, como Melhor Marcador (Prémio A Bola).

Lusa
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A18

Campeonato com um escaldante ABC-FC Porto

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

URL:

http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=452941

Data Publicação:

19-07-2010

na segunda jornada

segunda-feira, 19 julho de 2010

A segunda edição do Campeonato Nacional de Andebol 1 (A1), com início a 11 de setembro e com a
participação de 12 equipas, terá na segunda jornada um escaldante entre ABC de Braga e FC Porto, o
detentor do cetro de campeão.

O sorteio do A1, realizado hoje no auditório da RTP, determinou que FC Porto receba Madeira SAD na
primeira ronda, enquanto a deslocação do coletivo madeirense ao Benfica está prevista para a terceira
jornada.

Na quarta jornada (25 de setembro), ABC joga com Benfica, em Braga, e na sétima FC Porto defronta
na qualidade de visitado o Sporting, que, na ronda seguinte (2 de outubro), recebe ABC.

Benfica e FC Porto encontram-se a 6 de novembro, na nona jornada, e o derby entre os encarnados e
o Sporting está calendarizado para 13 do mesmo mês, na última jornada da primeira volta do A1.

No sorteio da primeira fase, de todos contra todos, foram consideradas duas condicionantes: uma de
caráter geográfico (quando Benfica atua em casa, o Sporting joga fora e o mesmo sucede com FC
Porto e ABC) e outra a pedido do Sporting da Horta, que solicitou jogar como visitante na primeira
jornada.

A primeira fase, com 22 jornadas, decorrerá até 26 de março, qualificando-se os seis primeiros
classificados, garantindo a presença na Supertaça, em Portimão, e como cabeças de série na Taça de
Portugal, a partir dos oitavos de final.

Henrique Torrinha, presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), fez um balanço
"excecional" da primeira edição do A1, na época passada, e realçou que para 2010/2011 "as
expetativas é continuar com o nível competitivo e aumentar a qualidade se possível".
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Antes do sorteio, a FAP distinguiu Ricardo Moreira, do FC Porto, como Melhor Jogador (Prémio RTP),
Hugo Figueira, do ABC, como Melhor Guarda-redes (Prémio Antena Um), e Rui Silva, do CD Xico
Andebol, como Melhor Marcador (Prémio A Bola).
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A20

Sorteado o calendário da 1.º fase do Campeonato Nacional

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

URL:

http://tv1.rtp.pt/noticias/?t=Sorteado-o-calendario-da-1-fase-do-CampeonatoNacional.rtp&article=361241&visual=16&layout=55&tm=46

Data Publicação:

19-07-2010

O sorteio realizou-se, esta segunda-feira, nas instalações da Rádio e Televisão de Portugal, em Lisboa.

O jogo grande da primeira jornada, em 11 de Setembro, oporá o FC Porto à Madeira SAD
completando.-se a ronda com os encontros São Bernardo-Sporting, Benfica-Colégio Serte Fontes,
Beleneses-Sporting da Horta, Águas Santas-ABC e S.Mamede-Xico Andebol.

Em Março, as 12 equipas serão divididas em dois grupos: seis competem pelo título, seis lutam pela
manutenção no escalão principal.

O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha, espera um grande
campeonato.
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A21

Sorteado o calendário do Campeonato Nacional

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

URL:

http://tv1.rtp.pt/noticias/?t=Sorteado-o-calendario-do-CampeonatoNacional.rtp&article=361241&visual=16&layout=55&tm=46

Data Publicação:

19-07-2010

O sorteio realizou-se, esta segunda-feira, nas instalações da Rádio e Televisão de Portugal, em Lisboa.

O jogo grande da primeira jornada, em 11 de Setembro, oporá o FC Porto à Madeira SAD
completando.-se a ronda com os encontros São Bernardo-Sporting, Benfica-Colégio Serte Fontes,
Beleneses-Sporting da Horta, Águas Santas-ABC e S.Mamede-Xico Andebol.

Em Março, as 12 equipas serão divididas em dois grupos: seis competem pelo título, seis lutam pela
manutenção no escalão principal.

O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha, espera um grande
campeonato.
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