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A1

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 5,49 x 34,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35462968 13-05-2011
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A2

  Tiragem: 43531

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 21,70 x 27,48 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 35463286 13-05-2011
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  Tiragem: 43531

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,37 x 4,13 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 35463286 13-05-2011
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A4

  Tiragem: 108018

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 4,30 x 8,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35457405 13-05-2011
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A5

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 46

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,00 x 18,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35445088 12-05-2011
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A6

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 7,98 x 8,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35445673 12-05-2011
Andebol escolar
Didáxis disputa presença
na fase final

A equipa de iniciadas em andebol da Didáxis, de 

Riba d’Ave, disputa no próximo domingo um jogo de 

apuramento tendo em vista a respectiva presença na 

fase final do campeonato nacional da 2.ª Divisão do 

desporto escolar, bem como a presença, na próxima 

época, no campeonato da primeira divisão.

A equipa adversária será o C. João de Barros e o 

jogo terá lugar no Pavilhão do S. Bernardo em Aveiro 

(palco neutro).

Por outro lado, a equipa de infantis ficou a um peque-

no passo de participar na fase final, pois classificou-se 

em segundo lugar, com os mesmos pontos do primeiro, 

o CALE, mas foi ultrapassada na tabela classificativa 

pela diferença entre golos marcado e sofridos.
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A7

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,12 x 5,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35445576 12-05-2011
Andebol

Madeira vence Benfica
e sobe ao 2.º lugar

O Madeira SAD venceu ontem, na Luz, o Benfica, por 33-31, 

em encontro da nona jornada da fase final do campeonato de 

andebol e ascendeu à segunda posição, com mais um ponto que 

os encarnados. Os restantes jogos – FC Porto- ABC, 15h05 (RTP2) 

e Águas Santas-Sporting, 18h00 – disputam-se sábado.

Página 7



A8

Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 9,08 x 6,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35445771 12-05-2011

Madeira SAD vence o Benfica

Em partida a contar para a 9.ª jornada do “nacional” de andebol
masculino, o Madeira SAD conquistou ontem um preciosa vitória
no reduto do Benfica, com a equipa de Paulo Fidalgo a triunfar, por
33-31, vencendo já ao intervalo (18-17). Com esta vitória, a equipa
madeirense instalou-se no 2.º lugar da classificação, ultrapas-
sando precisamente o seu adversário da noite de ontem, que baixa
ao 3.º posto. Recorde-se que o FC Porto é já virtual campeão na-
cional e que os madeirenses para segurarem este título de vice-
campeões terão de derrotar os portistas na próxima jornada, a
última da prova. Ainda assim, independentemente de ser 2.ª ou 3.ª,
a SAD assegurou já um lugar numa prova europeia em 2011/12.
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A9

Escola de Andebol em Armamar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/05/2011

Meio: Notícias do Douro.com

URL: http://www.dodouro.com/noticia.asp?idEdicao=355&id=24132&idSeccao=4051&Action=
noticia

 

Foi assinado em Armamar um protocolo entre a Federação Portuguesa de Andebol e a Câmara

Municipal local com vista à criação de uma escola de andebol no município.

 

 O encontro decorreu ás 11 horas da manhã. Estiveram presentes Hernâni Almeida, Presidente da

Câmara Municipal, Henrique Torrinha, Presidente da Federação Portuguesa de Andebol e Joaquim

Escada, Presidente da Associação de Andebol de Viseu.

 

 

Página 9



A10

Região de Císter   Tiragem: 4500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 6,39 x 8,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35449047 12-05-2011

andebol: inácio carmo 
é tri-campeão nacional

o nazareno Inácio Carmo sagrou-se tri-
campeão nacional de andebol, ao serviço 
do FC Porto, depois do triunfo sobre o Águas 
Santas (33-29), para o qual participou com 
7 golos. os dragões asseguraram, deste 
modo, o título a duas jornadas do final do 
campeonato e ficaram apenas a um troféu 
de igualarem o Sporting como o clube que 
mais vezes se sagrou campeão nacional 
(17). No caso do lateral-direito formado no 
Planalto e no Sismaria, trata-se de mais 
uma grande conquista, ele que já tinha 
festejado triunfos no campeonato com a 
camisola do ABC de Braga.
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A11

FC Porto recebe troféu de campeão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/05/2011

Meio: SCN.pt

URL: http://www.scn.pt/andebol/noticia.php?menu=9&id=GcfkttMFDw-

 

Antes do inicio da partida com o ABC os dragões receberão o troféu de campeão das mãos do

presidente da Federação de Andebol de Portugal.

 

 O FC Porto sagrou-se tri-campeão nacional de andebol no passado fim-de-semana, quando bateu o

Águas Santas. Desta forma a Federação de Andebol de Portugal (FAP) aproveita o facto de os dragões

jogarem a próxima jornada em sua casa, atribuindo já o troféu de campeão nacional.

 

O presidente da FAP, Henrique Torrinha, irá entregar a taça ao capítão dos portistas, antes do embate

com o ABC, que se inicia às 15h05 de sábado (terá transmissão televisiva por parte da RTP2).
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A12

Comércio de Guimarães (O)   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,27 x 9,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35431380 11-05-2011
Sucede a Paula Ferrão

António Xavier vai liderar o Xico
António Xavier está a 

desenvolver contactos no 
sentido de formar uma 
Direcção para gerir os 
destinos do Xico Andebol. 
De acordo com a notícia 
avançada, na passada sex-
ta-feira, pela Rádio San-
tiago, o antigo Presidente 
da Câmara irá apresentar, 
tudo indica esta semana, o 
projecto que está a desen-
volver para aplicar no clu-
be. O próximo Presidente 
do Xico Andebol pretende 
liderar um projecto mais 
abrangente. No seu elen-
co, vai contar com ex-jo-

gadores do clube, como é 
o caso do antigo capitão 
José Rodrigues, que colo-
cou um ponto final na car-
reira na semana passada.

A presidente do Xico 
Andebol em funções, Pau-
la Ferrão, vai integrar a 
nova Direcção. Paula Fer-
rão pretendia cessar a sua 

ligação ao clube, depois 
de dois anos na presidên-
cia, mas foi persuadida 
por António Xavier a con-
tinuar. A dirigente irá ocu-
par a vice-presidência com 
o pelouro desportivo, com 
destaque para o andebol 
sénior e para os escalões 
de formação. 

Com esta solução está 
também garantida a con-
tinuidade de Nuno Santos. 
O treinador prepara-se 
para assumir um compro-
misso para a terceira tem-
porada consecutiva no 
Xico Andebol.
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A13

Opinião Pública   Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 10,10 x 10,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35447339 11-05-2011

Atletismo e andebol da Didáxis
No último fim-de-semana, a Di-
dáxis de Riba d’ Ave participou
na XI Famalicão-Joane dos Pe-
queninos, tendo obtido alguns
lugares de destaque. No escalão
de benjamins masculinos, Hugo
Machado classificou-se no 3º
lugar; em infantis, Joana Rodri-
gues terminou no 6º lugar, João
Marques subiu ao pódio na 3º
posição e Sérgio Teixeira obteve
o 10º lugar; em iniciados, Carlos
Sampaio e Tiago Azevedo classi-
ficaram-se, respectivamente, no
2º e 9º lugar.
No passado 30 de Abril, os

atletas da Didáxis de Riba de
Ave, representaram a selecção
de Braga no Campeonato Regio-
nal Norte, tendo obtido as se-
guintes classificações: na final
dos 80 metros planos, Carlos
Sampaio classificou-se no 4º
lugar; na estafeta 4x80 metros, a
equipa de Braga, integrada por
dois atletas da Didáxis, Carlos

Sampaio e Nuno Ferreira, venceu
a prova.
Entretanto, no passado fim-

de-semana, em andebol, as in-
fantis da Didáxis deslocaram-se
a Leiria para defrontar o Juve Lis,
tendo vencido o jogo por 14-8.
Actualmente as Infantis ocupam
a primeira posição, partilhada
com a equipa do CALE. No pró-
ximo sábado disputa-se o último
jogo desta fase do Campeonato
Nacional de Infantis, com a Didá-
xis a receber a equipa do Colégio
de Gaia, às 12 horas.
No domingo, as iniciadas

deslocaram-se a Aveiro, para de-
frontar o líder Alavarium, da série
2 do Campeonato Nacional da 2ª
Divisão, tendo vencido por 23-
20. Após a conclusão desta fase
do campeonato, a Didáxis termi-
nou no 3º lugar e, para passar
para a fase final, terá que vencer
o segundo classificado da série 1
da zona Sul.
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