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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.
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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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Novo treinador do Benfica já foi campeão do mundo - O Jogo
 

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

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=24889354

/

 
Mariano Ortega, de 43 anos, é um antigo internacional A espanhol, campeão mundial de andebol em
2005
 
 O novo treinador da equipa de andebol do Benfica, Mariano Ortega, que esta segunda-feira assinou
um contrato válido por duas temporadas com o clube da Luz, foi um dos mais destacados jogadores
espanhóis.
 
 Ortega, de 43 anos, que treinava o Caja3 BM Aragon há seis épocas - clube onde terminou a carreira
de jogador e iniciou a de técnico - era lateral-direito e foi campeão mundial em 2005, na Tunísia. O
antigo canhoto tem ainda três medalhas em campeonatos da Europa, sendo duas de prata (Itália'98 e
Suíça'06) e uma de bronze (Croácia 2000).
 
 Ainda como jogador, tendo passado por Valladolid, Caja Cantábria e Ciudad Real, destaque para as
três Supertaças europeias conquistadas.
 
 Mariano Ortega, que assinou por dois anos e disse estar "surpreendido com a dimensão do Benfica",
substitui Jorge Rito, que comandou o Benfica nas últimas três temporadas.
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Portugal vence Islândia no segundo jogo particular
 

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

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b3de8f56

/

 
02 de junho de 2014 23:23h
 
 Islândia e Portugal voltam a jogar na terça-feira, no terceiro e último dos jogos de preparação
agendados.
 
 Portugal venceu hoje, em jogo particular de andebol, a Islândia, por 33-28, os mesmos números
verificados no domingo, no primeiro de três jogos entre as duas seleções, então com vantagem dos
islandeses.
 
 Em Isafjordur, os pupilos de Rolando Freitas já venciam ao intervalo por 16-12.
 
 Portugal liderou o marcador logo de início, consentindo o empate a cinco aos oito minutos. Depois,
voltou a adiantar-se, 8-5 no minuto 11, e cedeu de novo o empate, a oito. O equilíbrio manteve-se até
aos 11-11, a cinco minutos do intervalo.
 
 Antes de ire para o descanso, Portugal "cavou" de forma clara a diferença, chegando ao máximo de
quatro pontos de diferença.
 
 A equipa nacional reentrou no jogo muito bem, com mais três golos, passando o marcador para 19-
12. A partir de então, os lusos controlaram a vantagem, com a Islândia ainda a recuperar para 26-24,
mas a cair por 33-28.
 
 Pedro Portela, com sete golos, foi o melhor marcador da partida, enquanto Fábio Antunes e Ricardo
Moreira, ambos com quatro, e Bruno Moreira, com três, também foram decisivos no triunfo da
formação das "quinas".
 
 Islândia e Portugal voltam a jogar na terça-feira, no terceiro e último dos jogos de preparação
agendados.
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«Fiquei surpreendido com a dimensão do Benfica» - Mariano Ortega
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/06/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=60207b74

/

 
Mariano Ortega, novo treinador da equipa de andebol do Benfica, confessou-se surpreendido com a
dimensão do clube e salientou ser um orgulho mas também uma responsabilidade representar o
emblema da águia.
Fiquei surpreendido com a dimensão do Benfica e com a paixão que se vive, não só a nível nacional
mas também por todo o Mundo. É um orgulho mas também uma responsabilidade defender estas
cores. Espero poder contribuir com o meu trabalho e com a minha experiência para conseguirmos os
objetivos a que nos propomos, afirmou o espanhol, de 43 anos, em declarações à Benfica TV .
Mariano Ortega chega ao Benfica depois de seis épocas à frente da equipa espanhola do Caja3 Bm
Aragón. Os objetivos, esses, estão definidos.
Fazer uma equipa competitiva que possa lutar por todas as competições. Vamos dar o melhor em cada
jogo com o objetivo de ganhar, para que todos tenham orgulho da camisola que defendemos,
apontou.
Mariano Ortega assinou contrato com o Benfica válido para as duas próximas temporadas.
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Benfica confirma Mariano Ortega no comando técnico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/06/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a7337b6e

/

 
O Benfica confirmou, esta segunda-feira, que o espanhol Mariano Ortega é o novo técnico da equipa
de andebol, tal como ABola.pt avançou logo nas primeiras horas desta manhã.
Numa nota publicada no site do clube, os encarnados confirmam o acordo alcançado com o ex-
treinador do Caja3 Bm Aragón, equipa espanhola que orientou nas últimas seis épocas.
O Benfica confirma, ainda, Carlos Cruz como novo coordenador técnico.
O anúncio de Ortega, de 43 anos, surge depois de na semana passada as águias terem chegado a
acordo para a saída de Jorge Rito do comando técnico da equipa.
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Espanhol Mariano Ortega treinador do andebol do Benfica por duas épocas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/06/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1c37f078

/

 
Hoje, 18h13
 
 Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
 
Desporto
 Espanhol Mariano Ortega treinador do andebol do Benfica por duas épocas
O técnico, de 43 anos, treinou o Caja3 Bm Aragón nas últimas seis épocas, tendo terminado o último
campeonato espanhol no nono lugar.
 Hoje, 18h13 Nº de votos (0) Comentários (0)
O espanhol Mariano Ortega foi esta segunda-feira 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 terminado o último
campeonato espanhol no nono lugar. O Benfica também anunciou a inclusão de Carlos Cruz na sua
estrutura, enquanto coordenador técnico.
"É um novo ciclo e o desejo é que seja vitorioso, que compense estes últimos anos menos positivos.
Quero dar as boas-vindas e desejar as maiores felicidades a Mariano Ortega e também a Carlos Cruz,
que será o responsável por toda a coordenação e organização do edifício andebol, desde a sua base
até ao topo. Tenho a certeza de que são as pessoas certas para este projeto", disse à Benfica TV o
vice-presidente Domingos Lima.
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Orlando Cardoso

Ricardo Araújo, vogal do Insti-
tuto Português do Desporto e
da Juventude (IPDJ), apelou ao
envolvimento de todos os or-
ganismos, para “poder dar res-
posta aos anseios e objectivos
dos jovens”, uma vez que estes
“merecem resposta no pre-
sente que lhes permita prepa-
rar o futuro”. Aquele respon-
sável presidiu, no sábado, à
inauguração da Feira da Ju-
ventude de Pombal em que
durante dois dias as entidades
apresentam actividades espe-
cificamente vocacionadas para
a juventude. 

O vogal do IPDJ considerou
“preocupante” a taxa de de-
semprego que “atingiu níveis
históricos” junto dos jovens,
uma vez que estes “são um
sector da população particu-
larmente vulnerável à crise e
às dificuldades”. Contudo, Ri-
cardo Araújo reconheceu que
“há mais preocupações” rela-
tivas à juventude, como “ao ní-
vel da inclusão, ao acesso à
saúde, ao acesso à formação, à
oportunidade de ocupar os

seus tempos livres, o acesso à
cultura e ao desporto”. 

Na sua opinião, é necessário
“construir e implementar uma
política pública de juventude
que articule não só os organis-
mos nacionais mas também os
organismos da administração
local, como as autarquias, e as
diferentes respostas da socie-
dade civil”. 

Ricardo Araújo aproveitou a
ocasião para se referir ao novo
programa Garantia Jovem,

“agora à escala europeia, e em
que o Estado português se
compromete, em quatro me-
ses, apresentar uma alternativa
a todos os jovens que tenham
saído do sistema de ensino ou
de formação profissional ou
que estejam em situação de de-
semprego”. 

Antes, Diogo Mateus, presi-
dente da Câmara Municipal,
realçou o “esforço” que as en-
tidades do concelho fazem e
“acima de tudo a cooperação

que conseguem desenvolver
para que, em conjunto, possa-
mos ir mais longe e fazer da
melhor forma possível” as ac-
tividades “especificamente vo-
cacionadas para a juventude”. 

“Temos níveis muito signifi-
cativos que permitem que
mais de 70 por cento dos alu-
nos que frequentam o ensino
obrigatório possam ter, com-
plementarmente e relativa-
mente próximo da sua casa ou
escola, locais alternativos onde
se podem formar enquanto
homens e mulheres”, seja no
“desporto, na música ou na
dança”, disse.

Durante dois dias, a Feira da
Juventude, na sua quinta edi-
ção, atraiu a comunidade à
zona desportiva para visitar,
não só os diferentes exposito-
res, mas também para assistir
e participar em tertúlias, works-
hop, provas de basket, BMX,
andebol, street basket, futsal, té-
nis, insufláveis, air bungee,
game day, consolas, simulado-
res, música e dança, para além
de espectáculos musicais e de
dança, jogos tradicionais, xa-
drez gigante, entre outras.|

Ricardo Araújo quer todas
entidades a dar resposta
aos anseios dos jovens
Feira da Juventude Responsável do Instituto Português do Desporto e da
Juventude apelou ao envolvimento de todos os organismos na busca de respos-
tas às necessidades dos jovens

Evento recebeu uma visita do autarca Diogo Mateus 
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Andebol
 
 Os encarnados anunciaram no site oficial do clube a contratação do espanhol Mariano Ortega, de 43
ano, que treinava o Caja3 BM Aragón da Liga Asobal
 
 Ortega, que como jogador foi internacional A pela Espanha, tendo-se mesmo sagrado campeão do
mundo em 2005, ocupará a vaga deixada por Jorge Rito, que abandona o Benfica após três anos como
técnico das águias.
 
 O espanhol começou a carreira de treinador no mesmo clube onde terminou a de jogador, o Caja3 BM
Aragón, que na temporada passada foi nono classificado na Liga Asobal. Ortega chega ao Benfica
depois de seis anos ao serviço da equipa de Aragão.
 
 Para além da saída de Jorge Rito, o Benfica também dispensou o lateral direito Inácio Carmo e os
laterais esquerdos Danil Chernov e Álvaro Rodrigues.
 
por Pedro Guarda
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HOJE

Assembleia 
Municipal 
em Resende

Pelas 16h00, realiza-se no
salão nobre dos Paços do
Concelho, a sessão ordiná-
ria da Assembleia Municipal
de Resende.

Saúde materna
em destaque

A Câmara de Mangualde re-
cebe hoje, a partir das
10h00, várias iniciativas de-
dicadas à saúde materna no
âmbito da Semana da
Saúde, que decorre em
Mangualde até sexta-feira.
Transporte seguro em auto-
móvel, amamentação e
criopreservação das células
estaminais são alguns dos
temas abordados.

Projecto 
apresentado
aos alunos 

‘O Planeta Limpo do Filipe
Pinto’ é o nome do projecto
de educação ambiental que
será apresentado hoje, às
10h15 no cine-teatro João
Ribeiro, em Vouzela. O ob-
jectivo é sensibilizar as
crianças e os jovens para a
necessidade de se preservar
o ambiente.

AMANHÃ

Simulacro 
em Sátão

Na Rua Dr. Hilário Almeida
Pereira, em Sátão, realiza-se
amanhã, 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.

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.

Envie-nos informação para agenda@diariodeviseu.pt Página 22
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Arsenal da Devesa
goleou Gondomar

ANDEBOL: 3.ª DIVISÃO

O Arsenal da Devesa re-
cebeu e goleou o Gondo-
mar por 45-16, em encon-
tro da 16.ª jornada da fase 
final do campeonato nacio-
nal de andebol da tercei-
ra divisão.

Já com a vitória asse-
gurada na competição, e 
a consequente promoção 
à 2.ª Divisão, o conjunto 
bracarense voltou a de-
monstrar a sua força e ci-
lindrou autenticamente o 
adversário, num encontro 
em que, entre outros, es-
teve presente o presidente 
da Câmara de Braga.

O Arsenal limitou-se a 
gerir o encontro, finalizan-

do da melhor maneira as 
inúmeras oportunidades 
que teve para o fazer.

Ao intervalo já o dese-
quilíbrio era acentuado, 
com o marcador a assina-
lar 21-7, no final essa dife-

rença mais do que duplicou 
e ficou-se nos 45-16.

Os melhores marcadores 
no Arsenal da Devesa fo-
ram André Azevedo e Bru-
no Silva, com 8 e 7 golos, 
respetivamente. 

Jogadores do Arsenal no aquecimento

DR
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ESPANHOL ASSINA CONTRATO POR 2 ÉPOCAS
 
 , 2 junho de 201417:06
 
 O Benfica anunciou esta segunda-feira Mariano Ortega como novo treinador para as próximas duas
temporadas. O espanhol sucede desta forma a Jorge Rito que orientou a equipa nos últimos três anos.
 
 Ortega tem 43 anos e nas últimas seis épocas orientou o Caja3 Bm Aragón, em Espanha.
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Ricardo Correia e Luís Oliveira renovam pelo Sporting
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guarda-redes CONTINUA A VESTIR DE VERDE E BRANCO
 
 , 2 junho de 201417:21
 
 O Sporting comunicou esta segunda-feira, no seu site oficial, que os guarda-redes Ricardo Correia e
Luís Oliveira continuarão a jogar de leão ao peito.
 
 O primeiro prolongou o vínculo por mais uma época ao passo que o segundo, fica com mais dois anos
de contrato, com mais um de opção.
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O Benfica oficializou, esta segunda-feira, o espanhol Mariano Ortega como o novo técnico da equipa
principal.
 
Carlos Cruz será o novo coordenador técnico.
 
O anúncio de Mariano Ortega, de 43 anos, para treinar o andebol do Benfica, surge depois de na
semana passada as águias terem chegado a acordo para a saída de Jorge Rito do comando técnico da
equipa.
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Desporto Mariano Ortega é o novo técnico do Benfica 02-06-2014 Ortega sucede a Jorge Rito que este
durantes três anos no clube... Por Record O Benfica anunciou esta segunda-feira Mariano Ortega como
novo treinador para as próximas duas temporadas. O espanhol sucede desta forma a Jorge Rito que
orientou a equipa nos últimos três anos.Ortega tem 43 anos e nas últimas seis épocas orientou o
Caja3 Bm Aragón, em Espanha.
 
 02-06-2014
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Desporto Ricardo Correia e Luís Oliveira renovam pelo Sporting 02-06-2014 Correia prolonga o vínculo
por mais um ano... Por Record O Sporting comunicou esta segunda-feira, no seu site oficial, que os
guarda-redes Ricardo Correia e Luís Oliveira continuarão a jogar de leão ao peito.O primeiro prolongou
o vínculo por mais uma época ao passo que o segundo, fica com mais dois anos de contrato, com mais
um de opção.
 
 02-06-2014
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02 de junho de 2014 18:10h
 
 O técnico, de 43 anos, treinou o Caja3 Bm Aragón nas últimas seis épocas, tendo terminado o último
campeonato espanhol no nono lugar.
 
 O espanhol Mariano Ortega foi hoje 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 terminado o último
campeonato espanhol no nono lugar.
 
 O Benfica também anunciou a inclusão de Carlos Cruz na sua estrutura, enquanto coordenador
técnico.
 
 "É um novo ciclo e o desejo é que seja vitorioso, que compense estes últimos anos menos positivos.
Quero dar as boas-vindas e desejar as maiores felicidades a Mariano Ortega e também a Carlos Cruz,
que será o responsável por toda a coordenação e organização do edifício andebol, desde a sua base
até ao topo. Tenho a certeza de que são as pessoas certas para este projeto", disse à Benfica TV o
vice-presidente Domingos Lima.
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Segunda feira, 2 de Junho de 2014 |
 
 Lisboa, 02 jun (Lusa) -- O espanhol Mariano Ortega foi hoje 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 terminado 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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Portugal vence Islândia, no segundo jogo particular em Isafjordur
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Segunda feira, 2 de Junho de 2014 |
 
 Isafjordur, Islândia, 02 jun (Lusa) - Portugal venceu hoje, em jogo particular de andebol, a Islândia,
por 33-28, os mesmos números verificados no domingo, no primeiro de três jogos entre as duas
seleções, então com vantagem dos islandeses.
 
 Em Isafjordur, os pupilos de Rolando Freitas já venciam ao intervalo por 16-12.
 
 Portugal liderou o marcador logo de início, consentindo o empate a cinco aos oito minutos. Depois,
voltou a adiantar-se, 8-5 no minuto 11, e cedeu de novo o empate, a oito. O equilíbrio manteve-se até
aos 11-11, a cinco minutos do intervalo.
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Dia 21 de Junho
Amigos do Andebol
de Braga promovem
15.º Convívio 
No próximo dia 21 de Junho rea-
liza-se o 15.º Convívio dos Ami-
gos do Andebol de Braga. O en-
contro que se realiza anual-
mente há mais de uma década,
tem-se assumido como um es-
paço de convívio entre jogado-
res, treinadores e dirigentes de
várias gerações. Pelas 18 horas
realiza-se um jogo no Pavilhão
Flávio Sá Leite, onde podem pra-
ticar andebol na companhia de
antigos colegas de equipa, ad-
versários ou antigas referências
na modalidade.
Seguidamente, no jantar, a reali-
zar no espaço da piscina munici-
pal de Braga (Estádio 1.º Maio),
a festa continua. 
Organização adianta que este
ano associou-se ainda ao conví-
vio "11º aniversário da malta de
vinil" que se realizará no mesmo
local. As Festas da “malta do vi-
nil”, muito populares em Braga,
efectuam-se de dois em dois
meses e proporcionam excelen-
tes momentos de diversão.

§andebol
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Após a derrota, por 21-17, no passado
fim de semana na condição de visi-
tante, o Madeira SAD estava ontem,
obrigado a vencer o Alavarium, de
forma a forçar a "negra" para apurar o
campeão nacional de andebol femi-
nino, mas o melhor que conseguiu foi
levar o jogo para prolongamento,
onde acabou por sair derrotado, por
um 23-24 final.
A equipa madeirense, que esta tem-

porada conquistou já a Taça de Portu-
gal, não teve uma boa entrada a par-
tida, e ao intervalo perdia por 10-12.
No Pavilhão do Funchal, a segunda
metade foi disputada sobre grande
pressão, ou não estivesse em causa o
título nacional para o Alavarium, caso
confirmasse essa vantagem, no resto
do jogo, ou, no caso das madeirenses,
a necessidade de vencer para voltar a
defrontar hoje as mesmas adversárias,
decidindo, aí sim, qual era a melhor
equipa do andebol feminino portu-
guês em 2013/14. 
Mas, apesar do enorme esforço e

entrega, não deu. O Madeira SAD cor-
reu sempre atrás do prejuízo e logrou
diminuir a diferença, tendo, inclusive,
acabado por vencer este segundo pe-
ríodo por uma parcial de 10-8, que
permitiu atingir o tempo regulamentar
num 20-20 que deixava tudo em
aberto para o prolongamento. Neste,
contudo, as forasteiras voltaram a ar-
rancar para uma vantagem, colocando

Pela equipa de Duarte Freitas ali-
nharam, e marcaram, as seguintes jo-
gadoras:  Isabel Góis, Catarina Oli-
veira, Andreia Andrade (5), Ana
Temtem, Cláudia Aguiar (2), Márcia
Abreu, Filipa Correia (1), Ana Andrade
(5), Cristina Pinto, Mónica Correia, So-
raia Lopes (5), Renata Tavares (3), Cláu-
dia Farinha, Frederica Jesus (1), Petra
Abreu e Sara Gonçalves (1).
Dirigiram a partida Duarte Santos e

Ricardo Fonseca, a dupla de árbitros
madeirenses que são internacionais.

um 23-24 no final desse tempo extra,
conquistando o título nacional e rele-
gando a formação madeirense para o
estatuto de "vice".

David Spranger
davidspranger@jornaldamadeira.pt

Alavarium fez a festa
do título na Madeira
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Alavarium sagrou-se campeão e recebeu o troféu já ontem no Pavilhão do Funchal

O ALAVARIUM É CAMPEÃO NACIO-
NAL DE ANDEBOL FEMININO, APÓS
VENCER ONTEM, NO FUNCHAL, O
MADEIRA SAD, POR 24-23. RESUL-
TADO QUE SE JUNTA AO TRIUNFO
DO 1.º JOGO, ENTÃO POR 21-17, E
DISPENSA A "NEGRA".

O Sports Madeira terminou ontem a sua partici-
pação no "nacional" da I divisão do andebol fe-
minino, quedando-se por um 8.º lugar. No play-off
final, as insulares deslocaram-se ao reduto do
Maiastars, aí perdendo por 28-18, resultado que
com a derrota, por 38-23, do primeiro desafio, dis-
pensa a "negra", e as nortenhas conquistam o 7.º
lugar. Ontem, no Pavilhão da Maia, foram utiliza-
das Joana Ascensão (2), Mónica Gomes (2), Lénia
Mateus (1), Mariana Abreu, Odete Freitas (7), Car-
lota Correia (1), Sharon Figueira (1), Beatriz Rodri-
gues, Ana Azevedo e Josefina Rodrigues (4).

Sports Madeira
termina no 8.º lugar
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Decorre hoje na "ilha dourada", a prova de Águas
Abertas do Porto Santo, terceira do “regional” de
Águas Abertas. Estão inscritos 66 nadadores (51
masculinos e 15 femininos), distribuídos por CD
Nacional (22), "O Liceu" (14), CSMarítimo (8), Ju-
ventude AC (4), Unidos da Camacha (3), Iate Clube
Santa Cruz (2), Ludens Machico (1) e Naval do
Funchal (1). Acrescem ainda mais onze popula-
res.  Haverá duas provas, uma de 1500 mts (uma
volta) e outra de 3000 mts (duas voltas) entre o
cais da Cidade e o porto de abrigo do Porto Santo.
O início das provas será15h30 e a entrega de pré-
mios pelas 17h30.

Águas Abertas
no Porto Santo
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À margem do encerramento da Festa do Desporto Escolar, proce-
deu-se também ontem à entrega dos respetivos troféus. A saber: In-
fantis Femininos: (Andebol) - Machico. (Basquetebol) - Bartolomeu
Perestrelo. (Futsal) - Campanário. (Voleibol) Infantis femininos 1 HBG
e Caniço.Infantis Masculinos: (Andebol) Bartolomeu Perestrelo, (Bas-
quetebol) HBG, (Futsal) E. C. Lobos e São Roque, (Voleibol) Machico.
Iniciados Femininos: (Andebol) Santana, (Basquetebol) Santa Tere-
sinha (Futsal) HBG, (Voleibol) HBG. Iniciados Masculinos: (Andebol)
Caniço, (Basquetebol) C. Infante, (Futsal) EPCC, (Voleibol) HBG. Ju-
venis Femininos: (Andebol) Francisco Franco, (Basquetebol) Ribeira
Brava (Voleibol) Jaime Moniz. Masculinos: Andebol (Gonçalves
Zarco, (Basquetebol) Francisco Franco (Futsal) Carmo, (Voleibol)
Francisco Franco. Juniores / Seniores (Andebol) UMA, (Basquete-
bol) Francisco Franco (Futsal) Ribeira Brava, (Voleibol) Francisco
Franco. Masculinos: (Andebol) Jaime Moniz, (Basquetebol) Fran-
cisco Franco, (Futsal) UMA, (Voleibol) Angelo Augusto da Silva.

A Festa do Desporto Escolar encerrou ao
início da tarde de ontem no Jardim Muni-
cipaldo Funchal com a entrega de prémios
aos diversos vencedores, mas também
com a realização de um espetáculo gím-
nico que a todos agradou.
A cerimónia de encerramento foi presi-

dida por João Estanqueiro, diretor Regional
da Educação que aos jornalistas presentes
fez um balanço bastante positivo de um
evento que é cada vez mais um comple-
mento da educação.
«Temos que dar muita importância aos

Jogos Escolares porque é através destes
eventos que alguns destes jovens po-
dem praticar muitas destas modalida-
des»,começou por dizer aquele res-
ponsável
Outra das notas deixadas pelo diretor

regional da Educação foi a realização dos
Jogos da Inclusão. «Todos aqueles que
pertencem à Educação Especial competi-
ram e aqueles que não conseguiram com-
petir ao mesmo tempo que os outros»,
disse na oportunidade.
De resto, João Estanqueiro fez questão

de esclarecer que a Festa do Desporto Es-
colar é cada vez mais uma aposta da Se-
cretaria Regional da Educação.
«É uma aposta porque também signi-

fica acesso de todos os alunos à prática
desportiva. Sem este tipo de evento, mui-
tos destes alunos não conseguiriam  ser
federados», esclareceu, pelo que aquele
responsável garante que ao fim destes
quatro dias de competição o balanço só
pode ser «muito positivo», disse a con-
cluir.

Jardim Municipal acolheu
encerramento da “Festa” 
Décio Ferreira
decioferreira@jornaldamadeira.pt
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Ao cabo de quatro dias de competição ontem foi dia de entrega de prémios

Balanço “positivo” 
e “parabéns 
a todos os alunos
Elmano Santos, diretor de Serviços do Desporto Es-

colar, também falou na hora do encerramento da
“Festa”para dizer que o balanço ao final de quatro dias
de competição é muito positivo. «O balanço é posi-
tivo, não só pela forma como decorreram as compe-
tições mas fundamentalmente pelo facto de conse-
guirmos concentrá-las no Funchal e pelo convívio de
alunos das diferentes escolas. Foi gratificante ver tudo
isso ao longo destes quatro dias», realçou.
Por seu turno, Manuela Vieira, uma das principais

“caras” da Festa do Desporto Escolar, fez questão de
dar os parabéns a todos os participantes pelo sucesso
alcançado ao longo dos vários dias de competição
mas também de trabalho. «Foi mais um sucesso. Foi
toda uma semana de trabalho maravilhosa. Estamos a
chegar ao fim desta festa, felizes. Os alunos estão feli-
zes, os professores e por isso o saldo é muito positivo.
Ainda não pensamos na edição do próximo ano por-
que há muitas coisas para fazer. Estou muito feliz pela
capacidade dos alunos transmitirem a mensagem e a
vontade que tiveram em fazer algo de extraordinário.
Parabéns aos alunos porque empenharam-se desde a
primeira hora. Foram extraordinários», fez questão de
afirmar aquela responsável.

Lista de vencedores
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Satisfação
no fecho
da Festa
do Desporto
Escolar P. 16
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 	Duração: 02:08:11

 	Hora de emissão: 16:55:00
 

ID: 54196276

 
31/05/2014

Liga dos Campeões de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=6956e313

/

 
Transmissão do jogo Barcelona vs SG Flensburg-Handewitt.
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31/05/2014

Liga dos Campeões de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=363592e4

/

 
Transmissão do jogo MKB-MVM Veszprem vs THW Kiel.
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Alavarium quer festejar
já hoje na Madeira
Ambição A equipa aveirense partiu, ontem, para aquele arquipélago com o forte
desejo de revalidar o título nacional no segundo jogo do “play-off” final

João Carlos Sampaio

O Alavarium/Love Tiles joga,
esta tarde, o segundo jogo da
final do Campeonato Nacional
de Seniores Femininos. Na Ma-
deira, a equipa aveirense vai
jogar com a ambição de poder
revalidar, já nesta partida, o tí-
tulo nacional brilhantemente
conquistado na época passada.

Em vantagem pela vitória no
primeiro confronto de três jo-
gos da final, frente ao Madeira
SAD, o Alavarium vai entrar
em campo com um forte fac-
tor de motivação, mas também
sabendo que vai defrontar
uma equipa que actuará sob a

Andebol
1.ª Divisão Feminina

pressão de ter que ganhar para
adiar a questão do título na-
cional e levar a decisão para a
“negra”, agendada para ama-
nhã, à mesma hora.

Por outro lado, a equipa
orientada por Ulisses Pereira,
que já não conta com Ana Mar-
ques e Ana Almeida desde os
jogos das meias-finais, vai jogar
num ambiente hostil, face ao
maior apoio que dos adeptos
do Madeira SAD, que vai pro-
curar juntar o ceptro de cam-
peão à Supertaça e Taça Portu-
gal, troféus que, curiosamente,
foram conquistados frente ao
Alavarium/Love Tiles.

O segundo jogo da final tem
início marcado para as 17 horas,
no Pavilhão do Funchal, e será
transmitido em directo, na An-

debol|TV. Em caso de vitória do
Madeira SAD, o terceiro jogo
para decidir o campeão de
2013/2014, realiza-se amanhã, à
mesma hora e no mesmo local.

“Queremos ser campeões”
Ulisses Pereira é o espelho

da forte motivação com a
equipa aveirense partiu para a
Madeira, uma vez que o trei-
nador das “meninas” do Alava-
rium mantém a mesma con-
vicção que teve para o pri-
meiro jogo das meias-finais.
“Quem vencer o primeiro jogo,
vai passar à final”, referiu o téc-
nico na altura, acertando em
cheio no apuramento da sua
equipa para os jogos decisivos.

Mas mesmo em vantagem
na final, Ulisses Pereira tem um

discurso cauteloso para o se-
gundo jogo, porque o adversá-
rio joga em casa. “É preciso jo-
garmos ainda melhor do que
no primeiro jogo, paramos o
contra-ataque do Madeira SAD,
que o seu ponto forte, e termos
uma grande eficácia na finali-
zação”, perspectiva o técnico.

O factor psicológico e os ín-
dices acrescidos de confiança
são “armas” que Ulisses Pereira
quer aproveitar para vencer já
hoje o Madeira SAD. “A pressão
está do lado deles e espero não
ter que ir à ‘negra’. Queremos
ser campeões já amanhã (hoje)
e festejar com um bom passeio
pela Madeira”, referiu Ulisses
Pereira, acrescentando que, a ter
que jogar o terceiro jogo, “será
difícil para as duas equipas”. |

Ulisses Pereira quer uma equipa tacticamente perfeita na Madeira para revalidar já hoje o título nacional

RICARDO CARVALHAL
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A equipa feminina aveirense está em vantagem
e, se vencer o segundo jogo na Madeira, sagra-
se bicampeã nacional de Andebol. Página 25

LUÍS RODRIGUES

Alavarium tenta hoje
revalidar o título
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Cumpre-se hoje o derradeiro dia do programa da Festa
do Desporto Escolar. Durante a manhã, cumpre-se os
últimos jogos nas modalidades coletivas como o ande-
bol, basquetebol, voleibol e futsal, bem como o Inter-ge-
racional MDO, na praia de Machico. A partir das 13h30,
realiza-se a cerimónia de encerramento e entrega de
prémios no Jardim Municipal.
O programa para hoje:

ANDEBOL - Pav. Funchal (9h00-13h00).
BASQUETEBOL - Pav. Levada e do CAB (9h00-13h00).
FUTSAL - Pav. Santa Teresinha, Pol. Horácio Bento de
Gouveia e Campo Adelino Rodrigues (9h00-13h00).
VOLEIBOL - Pav. Francisco Franco (9h00-13h00).
INTER-GERACIONAL MDO - Praia de Mchico (9h00-
13h00).
CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO - Jardim Municipal
(13h30-15h30).

Calendário para hoje
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A Festa do Desporto Escolar 2014 ter-
mina hoje, com a cerimónia de encerra-
mento e entrega de prémios para as mo-
dalidades coletivas no Jardim Municipal
do Funchal, a partir das 13h30. Este
evento de referência na área da educação
e desporto teve o seu início na passada
terça-feira, com o início da maratona
competiva em 18 modalidades, seis delas
para os utentes da educação especial.
Este ano o tema da Festa do Desporto

Escolar foi a “Família” e teve como obje-
tivo divulgar o trabalho desenvolvido no
domínio educativo e desportivo na Re-
gião, realçando-se a importância do des-

porto enquanto veículo privilegiado de
promoção do bem-estar e de inclusão so-
cial.
E foi observar por dezenas de recintos

desportivos e vários espaços ao ar livre a
alegria, o “fair-play” e a entrega dos mi-
lhares de jovens alunos desde o 1.º ciclo
ao secundário e até à educação espe-
cial, que participaram nesta edição que
encerra ao início da tarde, a culminar
uma manhã onde está agendada a dis-

puta dos derradeiros jogos nas modali-
dades coletivas (andebol, basquetebol,
futsal e voleibol) para apurar os cam-
peões nos diversos escalões em ambos
os sexos, e ainda jogos inter-geracionais
no âmbito das Multiatividades Despor-
tivas Outdoor (MDO) que vai decorrer
na praia de Machico.
O dia de ontem teve uma programa-

ção intensa com atividades em 16 mo-
dalidades, com algumas delas a receber

a visita do secretário regional da Educa-
ção, Jaime Freitas.
Em termos de 1.º Ciclo, os vencedores

foram da edição deste ano foram: BAS-
QUETEBOL - Lombo São João da Ribeira
Brava (masc.) e Água de Pena (fem.). FU-
TEBOL - Marinheira Câmara de Lobos
(masc.) e Lombo da Guiné Calheta
(fem.). ANDEBOL - Eleutério de Aguiar
(masc.) e São Martinho (fem.). VOLEI-
BOL - Ilhéus (masc. e fem.).

Festa do Desporto Escolar
encerra no Jardim Municipal

Carlos C. Silva
carlosilva@jornaldamadeira.pt
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O Estádio do Marítimo foi o palco para o futebol do 1.º ciclo. Uma festa para os jogadores de “palmo e meio” de ambos os sexos que mostraram as suas habilidades na relva natural.
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Madeira SAD
no tudo ou nada
para o título
Fim de semana decisivo na
final 1.ª divisão feminina de
andebol. Depois de ter per-
dido, em Aveiro, por 17-21, o
Madeira SAD procura a revi-
ravolta na eliminatória diante
do Alavarium, campeão na-
cional em título. As madei-
renses precisam de vencer
hoje (17 horas no Pavilhão do
Funchal) para resolver ama-
nhã (à mesma hora e no
mesmo local) a questão a
seu favor).

Vasco Sousa
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Mais três equipas
de andebol
hoje em ação
Para a 2.ª Divisão masculina
de andebol, o Marítimo re-
cebe (17 horas) o Académico
do Porto, enquanto que o
Sports da Madeira termina a
sua participação na 1.ª divi-
são esta época no reduto do
MaiaStars (12 horas), em jogo
de atribuição do 7.º e 8.º lu-
gares da prova. Na formação,
as juniores do Sports da Ma-
deira estão em Alpendorada
na fase final do Campeonato
Nacional da categoria, onde
se decide o título nacional
2013/14.

Vasco Sousa
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30/05/2014

Barcelona / Rhein-Neckarlowen

http://www.pt.cision.com/s/?l=d87ae7aa

/

 
Liga dos Campeões de Andebol:
 
- Barcelona / Rhein-Neckarlowen.
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PSG / MVM Veszprém

http://www.pt.cision.com/s/?l=aa6455d9

/

 
Liga dos Campeões de Andebol:
 
- PSG / MVM Veszprém.
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