08.01.07
8 a 17 de Janeiro

Séniores Femininos jogam no Brasil - Convocatória
05-01-2007

De 8 a 17 de Janeiro, a Selecção Nacional de Séniores Femininos vai viajar até Curitiba, para realizar dois jogos de preparação contra
a selecção brasileira.

A convite da Confederação Brasileira, a equipa sénior feminina vai até Curitiba, de 8 a 17 de Janeiro, para
realizar dois jogos de preparação contra a selecção brasileira.
A equipa técnica que vai acompanhar as 16 atletas convocadas é composta pela treinadora Paula Castro, o
treinador Paulo Veiga, o fisioterapeuta Zalistom Torres e o médico Fernando Costa. A concentração da
Selecção Nacional e equipa técnica está marcada para dia 8 de Janeiro, às 22h00, no Hotel Campo
Grande, em Lisboa. O regresso está previsto para dia 17, com hora prevista de chegada a Lisboa às
06h45.

Conheça a convocatória aqui: http://www.fpa.pt/fapnews/artigo.php?art_id=758533

Séniores Masculinos

Convocatória de Olsson para Torneio na Noruega e Qualificação contra a Grécia
08-01-2007

A Selecção Nacional vai até à Noruega fazer dois jogos particulares, antes dos jogos de Qualificação contra a Grécia.

Após os dois jogos contra a Estónia, dos quais Portugal saiu vencedor, a Selecção Nacional vai viajar até à
Noruega, para realizar dois jogos particulares, contra as selecções da Suécia e da Noruega, antes dos
jogos contra a Grécia a contar para a Qualificação para o Europeu de 2008.
Mats Olsson e os atletas viajam dia 11 para a Noruega, onde estarão até dia 16, dia em que partem para
a Grécia, para realizar o jogo de dia 18 a contar para a Qualificação. Dia 19 a Selecção Nacional regressa
a Portugal, para preparar o último jogo do Grupo 6, dia 21 - a 2ª mão contra a selecção grega.
A acompanhar a Selecção Nacional vai Mats Olsson (treinador), Thomas Sivertsson (treinador), Luis Pinto
(fisioterapeuta), José Oliveira (secretário técnico), Augusto Roxo (médico) e Ulisses Pereira (chefe de
comitiva).
Na Noruega, o calendário de jogos é o seguinte:
12.01.07, 19h00 (locais) - PORTUGAL X SUÉCIA
13.01.07, 16h15 (locais) - NORUEGA X PORTUGAL
14.01.07, 19h00 (locais) - NORUEGA X SUÉCIA
Depois dos jogos na Noruega, Portugal joga dia 18 a 1ª mão contra a Grécia, em Thessaloniki, às 19h00
locais e a 2ª mão está marcada para dia 21, às 17h00 (jogo com transmissão televisiva em directo, na
RTP2).
Conheça aqui a convocatória: http://www.fpa.pt/fapnews/artigo.php?art_id=759270

