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Portugal volta a perder com a Islândia - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/06/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=69d57c8c

/

 
Ao intervalo, os islandeses já ganhavam por 13-11.
 
 Portugal perdeu esta terça-feira com a Islândia por 29-26, no terceiro e último jogo de preparação
das seleções de andebol dos dois países, disputado na cidade islandesa de Isafjordur.
 
 Este resultado segue-se a uma vitória islandesa por 33-28 e uma de Portugal, pelos mesmos
números, regressando a seleção lusa na quarta-feira.
 
 Portugal começou bem o jogo e chegou na primeira parte a ter vantagens de três e quatro golos. O
empate só chegou no minuto 24, com 9-9, retornando Portugal à liderança até ao minuto 26, com 11-
9. Depois, os lusos tiveram um período menos feliz e permitiram em pouco tempo a marcação de
quatro golos.
 
 A tendência de domínio islandês continuou no segundo tempo e o marcador cresceu bem depressa
até aos 15-11. A vantagem islandesa chegou aos oito pontos, nos 23-15 e 25-17, aos 49 minutos.
 
 Os últimos 10 minutos assistiram a uma reação de Portugal, que minimizou a derrota, que se cifrou
em apenas 29-26.
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A8

Portugal volta a perder em particular com a Islândia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/06/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=df07b2db

/

 
03 de junho de 2014 23:31h
 
 A seleção lusa regressa a Portugal na quarta-feira.
 
 Portugal perdeu esta terça-feira com a Islândia por 29-26, no terceiro e último jogo de preparação
das seleções de andebol dos dois países, disputado na cidade islandesa de Isafjordur.
 
 Ao intervalo os islandeses já ganhavam por 13-11.
 
 Este resultado segue-se a uma vitória islandesa por 33-28 e uma de Portugal, pelos mesmos
números, regressando a seleção lusa na quarta-feira.
 
 Portugal começou bem o jogo e chegou na primeira parte a ter vantagens de três e quatro golos. O
empate só chegou no minuto 24, com 9-9, retornando Portugal à liderança até ao minuto 26, com 11-
9. Depois, os lusos tiveram um período menos feliz e permitiram em pouco tempo a marcação de
quatro golos.
 
 A tendência de domínio islandês continuou no segundo tempo e o marcador cresceu bem depressa
até aos 15-11. A vantagem islandesa chegou aos oito pontos, nos 23-15 e 25-17, aos 49 minutos.
 
 Os últimos 10 minutos assistiram a uma reação de Portugal, que minimizou a derrota, que se cifrou
em apenas 29-26.
 
 Pedro Solha e Tiago Rocha, ambos com cinco golos em cinco tentativas, foram os mais eficazes de
Portugal. Wilson Davyes, com cinco golos em seis remates, esteve próximo.
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HOJE

Simulacro 
em Sátão

Na Rua Dr. Hilário Almeida
Pereira, em Sátão, realiza-se
hoje, entre as 14h00 e as
17h30, um simulacro que
visa testar os meios de so-
corro num acidente rodoviá-
rio, com fuga de gás canali-
zado.

Dia da saúde 
infantil em 
Mangualde

A Semana da saúde, que
está a decorrer em Man-
gualde, dedica o dia de hoje
à saúde infantil. As activida-
des realizam-se a partir das
9h30, no Centro Social e Pa-
roquial de Mangualde e
Obra Social Beatriz Pais. As
actividades continuam até
às 16h30.

AMANHÃ

Saúde juvenil 
em destaque

Amanhã, a Semana da
saúde de Mangualde, dedica
o debate à saúde juvenil,
com sessão às 9h30, no au-
ditório da Câmara.

PRÓXIMOS DIAS

Festival da 
Truta em Vila
Nova de Paiva

O Município de Vila Nova
de Paiva realiza, entre sexta-
feira e domingo, mais uma
edição do Festival da Truta,
na praia fluvial de Fráguas.

Feira Medieval 
de Lamego

O município de Lamego or-
ganiza a partir de sexta-feira
e até domingo uma Feira
Medieval que este ano é de-
dicada a D. Afonso Henri-
ques.

Vouzela com Dia 
do Encarregado
de Educação

Com o objectivo de promo-

ver o convívio de toda a co-
munidade educativa do
Agrupamento, a Escola Se-
cundária de Vouzela vai co-
memorar, uma vez mais,
sexta-feira, o Dia do Encar-
regado de Educação.

“Andebol4Kids”
em Tondela

Numa organização con-
junta da Associação de An-
debol de Viseu e do municí-
pio de Tondela, vai realizar-
se a iniciativa “Andebol 4
Kids” que mobiliza crianças
em idade escolar dos 3.º e
4.º anos de escolas do 1.º ci-
clo dos concelhos de Nelas,
Santa Comba Dão e Ton-
dela. A concentração está
marcada para o campo sin-
tético da Escola Secundária
de Tondela, no próximo sá-
bado.

Inauguração 
de exposição 
em Lamego

O Museu de Lamego inau-
gura no próximo domingo
no espaço do Arquivo Mu-
seu Diocesano de Lamego a
exposição "Viagem ao
Oriente no séx. XIX", que
reúne um núcleo de foto-
grafias que promete trans-
portar os visitantes para um
mundo novo, do Cairo a Ja-
carta, do Egito das pirâmi-
des e do deserto aos prínci-
pes de Java, passando atra-
vés do Canal do Suez, Port
Said, o Mar Vermelho, o
Oceano Índico, a Índia e as
colónias portuguesas, Bom-
baim e Ceilão, Timor, Java e
as Índias Holandesas.

Piquenique da
Casa do Povo 
de Tondela

A Casa do Povo de Tondela
agendou para o próximo
domingo o seu piquenique
anual, que terá lugar a partir
das 12h30. A concentração
está prevista para as 9h00,
junto à sede da Casa do
Povo de Tondela (estação),
seguindo-se uma cami-
nhada, com um circuito ci-
tadino e pela Ecopista do
Dão.

Envie-nos informação para agenda@diariodeviseu.pt Página 11
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ANDEBOL

Espanhol Mariano Ortega 
treina Benfica

O espanhol Mariano Ortega foi ontem apresentado 
como novo treinador do andebol do Benfica para os 
próximos dois anos. O técnico, de 43 anos, treinou o 
Caja3 Bm Aragón nas últimas seis épocas, tendo termi-
nado o último campeonato espanhol no nono lugar.

O Benfica também anunciou a inclusão de Carlos Cruz 
na sua estrutura, enquanto coordenador técnico.
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Juniores do ABC perdem jogo e liderança
ANDEBOL: FASE FINAL

JOSÉ EDUARDO

O ABC deslocou-se, no 
passado sábado, a Lisboa 
onde defrontou o Benfica 
em encontro da oitava jor-
nada da fase final do cam-
peonato nacional de junio-
res, e perdeu por 30-28.

Foi a segunda derrota 
sofrida pelos jovens aca-
demistas na competição 
e que acabou por deter-
minar a troca de líderes, 
com o Benfica a assumir 
o primeiro lugar, com 21 
pontos, mais um que o 
ABC e FC Porto, equipa 
que nesta ronda venceu 
no pavilhão do Sporting 
por 31-26.

Noutro encontro da jor-
nada, o Belenenses viajou 
até Guimarães onde ven-
ceu o Xico por 23-22.

Com apenas duas jorna-
das para disputar, a clas-
sificação é liderada pelo 
Benfica, com 21 pontos, se-
guido do FC Porto e ABC 
(20), Sporting (15), Xico 
(10) e Belenenses (10).

Na próxima jornada o 
ABC volta a jogar fora de 
portas, desta feita no pavi-
lhão do Belenenses, o Ben-
fica visita o Sporting e FC 
Porto recebe o Xico.

Na última jornada, jo-
gam ABC-FC Porto, Xi-
co-Sporting e Benfica-Be-
lenenses.

Águas Santas 
campeão de juvenis

No campeonato de ju-
venis, o Águas Santas ga-
rantiu no fim de semana 
a conquista do título na-
cional ao receber e bater 

o Benfica por 26-18, em 
partida da penúltima jor-
nada da fase final da com-
petição. Assim, com ape-
nas uma jornada para dis-
putar, o Águas Santas lide-
ra com 15 pontos, seguido 
do SL Benfica, com nove, 
e do ABC, com oito.

O Benfica era o cam-
peão em título.

Iniciados do ABC 
afastados
da fase final

A equipa de iniciados do 
ABC foi afastada da fase 
final do campeonato nacio-
nal ao terminar na segun-
da posição da zona 1 da 
fase intermédia, disputada 
na região de Aveiro.

A derrota no primeiro 
jogo, na sexta-feira, fren-
te ao Feirense, acabou por 

determinar o destino dos 
jovens academistas.

De resto, no site do ABC, 
causou alguma estranheza 
a forma como foi “comen-
tado” este encontro.

«… no entanto o ABC 
esteve apenas 10m em 
jogo, no restante período 
foi um bando de jovens 
com muito pouca humil-
dade e atitudes reprová-

veis que colapsaram pe-
rante a falta de compe-
tência dos árbitros, a ma-
nha e atitude do Feiren-
se e os adeptos ruidosos 
da equipa da casa.

Parabéns ao Feirense 
que ganhou à melhor equi-
pa no papel mas que só a 
espaços quis mostrar esse 
estatuto. Uma boa lição 
para o crescimento des-

tes jovens com elevado 
potencial mas com muito 
a aprender para sentirem 
a camisola do ABC com 
humildade, garra e vonta-
de de vencer».

Depois da derrota com 
o Feirense (28-23), o ABC 
bateu Madeira por 33-25. O 
Feirense, com seis pontos, 
foi primeiro, seguido do 
ABC (4) e Madeira (2).
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Alavarium: Ulisses Pereira recusou convite para seleccionador nacional de juniores
´porque o meu pai é Presidente da Federação´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/06/2014

Meio: Rádio Terra Nova Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=32940a60

/

 
Alavarium: Ulisses Pereira recusou convite para seleccionador nacional de juniores 'porque o meu pai
é Presidente da Federação'. Aveiro 2014-06-03 17:15:43 O Alavarium conquistou no passado fim-de-
semana, na Madeira, frente à Madeira SAD, o Bi-Campeonato nacional de seniores femininos. Um dos
grandes 'obreiros' destes dois títulos nacionais consecutivos foi o treinador Ulisses Pereira, que ontem,
no programa 'Segunda-Parte' da Terra Nova, revelou que o seu 'ciclo' no clube aveirense pode estar a
terminar. Equaciona, neste momento, a saída, até porque tem tido várias propostas de trabalho para
orientar tecnicamente equipas femininas e masculinas de topo, em Portugal. Ulisses Pereira revelou
ainda ter sido convidado para treinar a selecção nacional de juniores com "desempenho na selecção
principal". Convite que recusou pelo facto do seu pai presidir à Direcção da Federação de Andebol de
Portugal. "A seleccionadora A de Portugal convidou-me para ser o seleccionador das juniores com
trabalho na selecção sénior. Disse-lhe logo que não porque enquanto o meu pai for Presidente da
Federação não quero desempenhar essas funções", vincou, adiantando que, no entanto, "nenhum
treinador deve estar toda a vida com as mesmas atletas. Um dia sairei, estou a pensar nisso". Ulisses
Pereira é treinador no Alavarium "de longa data" e conseguiu fazer da equipa de Aveiro, entre outros
títulos conquistados, Bi-Campeã portuguesa. "Comecei a treinar atletas, no Alavarium, quando elas
tinham 11 ou 12 anos. Agora são campeãs nacionais e internacionais".
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Islândia volta a derrotar Portugal (29-26)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/06/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1cd392de

/

 
NO TERCEIRO JOGO PARTICULAR ENTRE OS 2 PAÍSES
 
 , 3 junho de 201423:40
 
 Portugal perdeu esta terça-feira com a Islândia por 29-26, no terceiro e último jogo de preparação
das seleções de andebol dos dois países, disputado na cidade islandesa de Isafjordur. Ao intervalo os
islandeses já ganhavam por 13-11. Este resultado segue-se a uma vitória islandesa por 33-28 e uma
de Portugal, pelos mesmos números, regressando a seleção lusa na quarta-feira. Portugal começou
bem o jogo e chegou na primeira parte a ter vantagens de três e quatro golos. O empate só chegou
no minuto 24, com 9-9, retornando Portugal à liderança até ao minuto 26, com 11-9.
 
 Depois, os lusos tiveram um período menos feliz e permitiram em pouco tempo a marcação de quatro
golos. A tendência de domínio islandês continuou no segundo tempo e o marcador cresceu bem
depressa até aos 15-11. A vantagem islandesa chegou aos oito pontos, nos 23-15 e 25-17, aos 49
minutos. Os últimos 10 minutos assistiram a uma reação de Portugal, que minimizou a derrota, que se
cifrou em apenas 29-26. Pedro Solha e Tiago Rocha, ambos com cinco golos em cinco tentativas,
foram os mais eficazes de Portugal. Wilson Davyes, com cinco golos em seis remates, esteve próximo.
 
LUSA Carlos Barroso
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Portugal volta a perder com a Islândia, em particular de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/06/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=658abf25

/

 
Terça feira, 3 de Junho de 2014 |
 
 Isafjordur, Islândia, 03 jun (Lusa) - Portugal perdeu hoje com a Islândia por 29-26, no terceiro e
último jogo de preparação das seleções de andebol dos dois países, disputado na cidade islandesa de
Isafjordur.
 
 Ao intervalo os islandeses já ganhavam por 13-11.
 
 Este resultado segue-se a uma vitória islandesa por 33-28 e uma de Portugal, pelos mesmos
números, regressando a seleção lusa na quarta-feira.
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Sport TV Live  	Meio: Sport TV Live - Informação - Títulos

 	Duração: 00:00:47

 	Hora de emissão: 09:05:00
 

ID: 54216680

 
02/06/2014

Flensburg é o campeão europeu de andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=b594c00d

/

 
Liga dos Campeões do Andebol:
 
- Flensburg é o campeão europeu, após derrotar o Kiel.
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ANDEBOL
DIDÁXIS É VICE-CAMPEÃ

As juvenis da Didáxis sagraram-se vice-campeãs nacionais de andebol feminino do Desporto Escolar. A fase final
disputou-se, nos dias 16, 17 e 18 de Maio, em Lisboa. As atletas da Didáxis apenas perderam com a escola que se
sagrou campeã nacional, CLDE Lisboa e Alto Tejo, na marcação de shoot outs, já que no final do tempo regulamentar
havia um empate a 23 golos. O desempate consistia em receber a bola da guarda-redes adversária e, em situação de
um para um com a guarda redes fazer o golo. Mais sorte teve a equipa adversária que venceu a competição desta
forma. No entanto, é de sublinhar a prestação das atletas de Riba de Ave que representaram, com qualidade, o CLDE
Braga, tendo vencido os confrontos contra as escolas representativas dos CLDE Algarve, Porto e Águeda. Mais do que
os resultados desportivos realça-se o ambiente de franco convívio desportivo entre todos os atletas. As juvenis da
Didáxis terminam assim a época oficial com um resultado que orgulha a Cooperativa, Famalicão e o distrito de Braga.
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