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A5

Rolando Freitas elogia a Estónia - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/01/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3611424

/

 
O selecionador portugês de andebol salientou a importância de uma vitória, na quinta-feira, frente à
Estónia, em jogo da terceira jornada do grupo 5 de apuramento para o "play-off" do Mundial do Qatar.
 
 "É um jogo muito importante. Se temos um objetivo para esta fase, que passa por vencer todos os
jogos, não podemos deixar de pensar que este é o primeiro passo dessa tarefa", começou por referir
Rolando Freitas, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Andebol.
 
 Depois de duas derrotas nas duas primeiras rondas do grupo, o selecionador português destaca
essencialmente a importância deste próximo jogo, antes de pensar nos seguintes. "Para já, não
estamos a pensar nos restantes jogos, estamos a pensar neste e não adianta estar a pensar muito na
sequência de partidas que temos pela frente. Este é o jogo que queremos ganhar e um jogo muito
importante para Portugal", disse Rolando Freitas.
 
 O jogo de quinta-feira, em Polva, Estónia, vai colocar frente a frente as duas seleções que ainda não
pontuaram no grupo. "Já não há equipas fáceis na Europa, de uma forma geral. O que há é algumas
seleções que estão ainda em processo de desenvolvimento. Quanto à Estónia, tem uma vantagem
muito grande, que é o facto de jogar junta há oito anos. Conhecem-se muito bem. Tem um plantel
constituído por jogadores fisicamente muito fortes e altos, uma característica destas equipas desta
zona da Europa. Tal como Portugal, têm sentido alguma dificuldade nos apuramentos para as grandes
competições pelo facto de entrarem sempre nos sorteios com um 'ranking' inferior e lutarem com
equipas teoricamente mais fortes", alertou.
 
 A seleção portuguesa defronta a Letónia pelas 20h00 locais (menos duas horas em Portugal
continental) de quinta-feira, em jogo que vai ser disputado no Mesikapa Hall, em Polva, Estónia.
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A6

Rolando Freitas salienta importância de seleção de andebol vencer Estónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/01/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/rolando-freitas-salienta-importancia-de-selecao-de-andebol-vencer-estonia=f848469

/

 
Polva, Estónia, 01 jan (Lusa) - O selecionador portugês de andebol salientou hoje a importância de
uma vitória, na quinta-feira, frente à Estónia, em jogo da terceira jornada do grupo 5 de apuramento
para o "play-off" do Mundial do Qatar.
 
 "É um jogo muito importante. Se temos um objetivo para esta fase, que passa por vencer todos os
jogos, não podemos deixar de pensar que este é o primeiro passo dessa tarefa", começou por referir
Rolando Freitas, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Andebol.
 
 Depois de duas derrotas nas duas primeiras rondas do grupo, o selecionador português destaca
essencialmente a importância deste próximo jogo, antes de pensar nos seguintes.
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A7

:.: Rolando Freitas: «Só pensamos em ganhar» - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/01/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=860789

/

 
O selecionador nacional, Rolando Freitas, salientou esta quarta-feira a importância de uma vitória, na
quinta-feira, frente à Estónia, em jogo da 3.ª jornada do grupo 5 de apuramento para o playoff do
Mundial do Qatar. "É um jogo muito importante. Se temos um objetivo para esta fase, que passa por
vencer todos os jogos, não podemos deixar de pensar que este é o primeiro passo dessa tarefa",
começou por referir Rolando Freitas, em declarações à assessoria de imprensa da Federação
Portuguesa de Andebol. Depois de duas derrotas nas duas primeiras rondas do grupo, o selecionador
português destaca essencialmente a importância deste próximo jogo, antes de pensar nos seguintes.
"Para já, não estamos a pensar nos restantes jogos, estamos a pensar neste e não adianta estar a
pensar muito na sequência de partidas que temos pela frente. Este é o jogo que queremos ganhar e é
um jogo muito importante para Portugal", disse Rolando Freitas. Em relação ao encontro, o técnico
referiu já ter alertado os seus jogadores para o facto de a Estónia ir marcar muitos golos, por muito
bem que a sua equipa defenda. "Vamos tentar que este jogo seja atípico para eles e que possam
marcar menos golos do que o habitual. Por outro lado, como é uma equipa que assenta o seu jogo nos
seus dois principais laterais, comete alguns erros que tentaremos aproveitar no contra-ataque. A
receita habitual de defender bem e tentar o contra-ataque encaixa-se bem neste jogo", disse Rolando
Freitas. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
 
 

Página 7



A8

Anastasia Sibo excluída da seleção angolana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/01/anastasia_sibo_exclu_da_da_sele_.html

/

 
01 de janeiro de 2014 22:05h
 
 A seleção angolana viajará para a Sérvia onde vai cumprir um estágio pré-competitivo de doze dias.
 
 A pivot Anastasia Sibo foi, esta quarta-feira, afastada da seleção angolana sénior feminina de
andebol, que se prepara para disputar o Campeonato Africano da modalidade a decorrer de 16 a 25
deste mês (Janeiro) na Argélia.
 
 A jogadora do Petro de Luanda, já não fez parte da segunda sessão do dia que decorreu no campo do
Catetão, onde a equipa técnica liderada por Vivaldo Eduardo trabalhou a componente técnica e física.
 
 As outras duas Pivots que estão ao serviço do sete nacional são Wuta Dombaxe e Albertina Cassoma.
 
 A seleção angolana viaja, esta sexta-feira, para a Sérvia onde vai cumprir um estágio pré-competitivo
de doze dias, antes de rumar para o palco da competição.
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A9

Sete angolano regressou aos trabalhos no primeiro dia do ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/01/sete_angolano_regressa_aos_traba.html

/

 
01 de janeiro de 2014 21:49h
 
 Angola encontra-se no grupo B com as selecções da Tunísia, Congo e Guiné.
 
 A seleção angolana sénior feminina de andebol regressou hoje aos treinos, tendo em vista a sua
participação no campeonato africano da modalidade a decorrer de 16 a 25 deste mês na Argélia.
 
 Com a boa disposição visível no rosto de cada uma das integrantes, a sessão contou apenas com
dezassete jogadoras, visto que a Pivot Anastasia Sibo foi afastada no treino matinal.
 
 O treino começou com uma sessão de vídeos, para observar o trabalho desenvolvido até agora, na
qual esteve em destaque a componente defensiva e ofensiva.
 
 Também foi analisada a condição física, na qual o circuito de força também foi desenvolvido.
 
 Dedicadas em cada um dos exercícios, quer táticos, quer físicos, as jogadoras mostraram estar
imbuídas no espírito de vitória na competição, para lutar pela conquista do 12º título de campeã
continental.
 
 A seleção angolana, viaja sexta-feira à Sérvia onde vai cumprir um estágio pré-competitivo de doze
dias, com as jogadoras Cristina Branco, Teresa Almeida e Mária Pedro( Guarda-redes) Azenaide
Carlos, Isabel Fernandes, Albertina Cassoma, Joelma Viegas, Natália Bernardo, Matilde André, Lurdes
Monteiro, Marcelina Kiala, Wuta Dombaxe, Magda Cazanga, Luisa Kiala, Carolina Morais, Isabel
Guialo,Marta dos Santos.
 
 Angola encontra-se no grupo B com as selecções da Tunísia, Congo e Guiné.
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A10

Rolando Freitas salienta importância de vencer a Estónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/01/01/rolando_freitas_salienta_import_.html

/

 
01 de janeiro de 2014 19:53h
 
 A seleção portuguesa defronta a Letónia pelas 20 horas locais (menos duas horas em Portugal) de
quinta-feira,
 
 O selecionador portugês de andebol salientou hoje a importância de uma vitória, na quinta-feira,
frente à Estónia, em jogo da terceira jornada do grupo 5 de apuramento para o "play-off" do Mundial
do Qatar.
 
 É um jogo muito importante. Se temos um objetivo para esta fase, que passa por vencer todos os
jogos, não podemos deixar de pensar que este é o primeiro passo dessa tarefa, começou por referir
Rolando Freitas, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Andebol.
 
 Depois de duas derrotas nas duas primeiras rondas do grupo, o selecionador português destaca
essencialmente a importância deste próximo jogo, antes de pensar nos seguintes.
 
 Para já, não estamos a pensar nos restantes jogos, estamos a pensar neste e não adianta estar a
pensar muito na sequência de partidas que temos pela frente. Este é o jogo que queremos ganhar e
um jogo muito importante para Portugal, disse Rolando Freitas.
 
 O jogo de quinta-feira, em Polva, Estónia, vai colocar frente a frente as duas seleções que ainda não
pontuaram no grupo, mas o técnico luso não fala em encontrar facilidades.
 
 Já não há equipas fáceis na Europa, de uma forma geral. O que há é algumas seleções que estão
ainda em processo de desenvolvimento. Quanto à Estónia, tem uma vantagem muito grande, que é o
facto de jogar junta há oito anos. Conhecem-se muito bem. Tem um plantel constituído por jogadores
fisicamente muito fortes e altos, uma característica destas equipas desta zona da Europa. Tal como
Portugal, têm sentido alguma dificuldade nos apuramentos para as grandes competições pelo facto de
entrarem sempre nos sorteios com um 'ranking' inferior e lutarem com equipas teoricamente mais
fortes, alertou.
 
 Desta forma, Rolando Freitas considera a Estónia uma equipa com qualidade, frisando ainda que os
estónios têm dois jogadores a atuar na Alemanha - no Hannover e no ThSV Eisenach -, bem como
outros atletas a jogar na Noruega.
 
 Em relação ao encontro, o técnico referiu já ter alertado os seus jogadores para o facto de a Estónia ir
marcar muitos golos, por muito bem que a sua equipa defenda.
 
 Vamos tentar que este jogo seja atípico para eles e que possam marcar menos golos do que o
habitual. Por outro lado, como é uma equipa que assenta o seu jogo nos seus dois principais laterais,
comete alguns erros que tentaremos aproveitar no contra-ataque. A receita habitual de defender bem
e tentar o contra-ataque encaixa-se bem neste jogo, disse Rolando Freitas.
 
 O calendário desta fase de apuramento para o "play-off", com quatro jogos em 11 dias na altura do
Natal e fim do ano, não agradou a ninguém.
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 Quando inicialmente tomámos conhecimento do calendário, com Portugal a começar a disputar a fase
de apuramento em casa e terminar igualmente em casa, a perspetiva era muito interessante. Mas tem
este óbice - de se jogar no dia 2 de janeiro e disputar quatro jogos em 10 dias. A nós calhou-nos a
'fava' de ter de disputar o jogo do dia 2 de janeiro fora de portas. Teria sido preferível que o jogo
fosse em Portugal, mas o sorteio é uma coisa que não podemos controlar. O calendário diz quando
temos de jogar e nós temos de nos sujeitar a isso, frisou.
 
 Sobre o confronto entre Bósnia e Letónia, que se disputa igualmente esta quinta-feira, Rolando
Freitas defendeu que o melhor seria que cada equipa vencesse o seu jogo em casa, mas que,
essencialmente, Portugal tem de fazer o seu trabalho e vencer os seus jogos.
 
 A seleção portuguesa defronta a Letónia pelas 20:00 locais (menos duas horas em Portugal) de
quinta-feira, em jogo que vai ser disputado no Mesikapa Hall, em Polva, Estónia.
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A12

Rolando Freitas salienta importância de seleção de andebol vencer Estónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/01/2014

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/rolando-freitas-salienta-importancia-de-selecao-de-andebol-vencer-estonia=f763427

/

 
Polva, Estónia, 01 jan (Lusa) - O selecionador portugês de andebol salientou hoje a importância de
uma vitória, na quinta-feira, frente à Estónia, em jogo da terceira jornada do grupo 5 de apuramento
para o "play-off" do Mundial do Qatar.
 
 "É um jogo muito importante. Se temos um objetivo para esta fase, que passa por vencer todos os
jogos, não podemos deixar de pensar que este é o primeiro passo dessa tarefa", começou por referir
Rolando Freitas, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Andebol.
 
 Depois de duas derrotas nas duas primeiras rondas do grupo, o selecionador português destaca
essencialmente a importância deste próximo jogo, antes de pensar nos seguintes.
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