
Elite do Andebol Feminino mostra-se em Portalegre 
 

 
 
Ao longo de três dias de treinos intensivos, a elite do andebol feminino mostrou aos
portalegrenses o que de melhor se faz nesta modalidade no nosso País.
 
Os amantes e praticantes de andebol da nossa cidade e região tiveram, ao longo de três dias, 
a oportunidade de ver, bem de perto, as melhores portuguesas nesta modalidade. Num País
onde efectivamente o Futebol é "rei", o andebol luta pela sua ascensão e conta, neste
momento, com muitos praticantes de Norte a Sul do País. Portalegre não é excepção e a
Associação de Andebol tem conquistado cada vez mais jovens para a prática da modalidade. E
foram esses jovens, bem como os mais apaixonados por este desporto que, ao longo deste
estágio, frequentaram as bancadas do Pavilhão Municipal de Portalegre. Foi, sem dúvida, uma
oportunidade única de contactar com as melhores do País, ver estilos e técnicas diferentes e,
porque não, despertar para o Andebol.
 

 
 
Depois de um dos treinos, o sempre interventivo e exigente seleccionador Nacional, Duarte 
Freitas revelou à comunicação social que a escolha de Portalegre para a realização deste
estágio está relacionada não só com a proximidade com Espanha, onde a equipa portuguesa
vai realizar dois jogos, mas também devido ao bom relacionamento que existe entre a 
Federação e a Associação de Andebol de Portalegre. Além disso, e de acordo com Duarte
Freitas, a Capital de Distrito reúne, tanto ao nível do alojamento, como do Pavilhão onde foram



efectuados os treinos, boas condições para a acolher este estágio de preparação.
 
Questionado sobre o momento actual da selecção, o treinador não escondeu que o grupo está
em crescimento, mas salientou que os trabalhos com este grupo começaram apenas no mês
de Setembro e que, por essa razão, os níveis de entendimento não são os mesmos que, por
exemplo, a mesma equipa poderá mostrar dentro de um ou dois anos.
 
"É lógico que o trabalho da selecção com estas jogadoras, que não são todas profissionais,
demora mais tempo a aparecer", confessou Duarte Freitas, destacando que a periodicidade 
dos treinos, estágios e jogos é extremamente importante no sentido de evoluir para os níveis
desejados. 
 

 
 
Admitindo ainda que não se torna difícil seleccionar a turma portuguesa, uma vez que, a nível
nacional, não existe um número elevado de profissionais no andebol, o responsável referiu que
do outro lado da Fronteira, esta modalidade está muito mais enraizada no seio das populações.
 
"Espanha está a preparar a presença no Mundial na China e nós estamos a preparar o nosso 
jogo e os próximos jogos do apuramento para o Europeu contra a Suíça, em Março", afirmou.
 
Em jeito de conclusão, Duarte Freitas salientou ainda que deu alguma abertura à Associação
de Andebol de Portalegre para aproveitar este estágio no sentido de promover uma modalidade 
que, em Portugal, não tem ainda a projecção idealizada pelos responsáveis.
 
Por essa razão, e de acordo com o seleccionador, o factor promoção é sempre levado em
conta nas deslocações que a turma de andebol feminino faz por todo o País.  
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