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“Vamos jogar em casa de adversário
com valor teórico acima do nosso”
VITÓRIA NA LUZ é possível, diz o treinador do ABC a propósito do jogo de hoje às 20.30 horas frente
ao Benfica, lembrando que ambas as equipas se conhecem bem.
Jorge Rito

ANDEBOL

Às 20.30 horas

| Rui Serapicos |

“Nós vamos jogar em casa de
um adversário com um valor
teórico acima do nosso. Mas
também vamos lá conscientes de
que, se nós fizermos um bom jogo, no limiar das nossas capacidades, a vitória é possível”. Assim comentou Carlos Resende,
em antevisão para a comunicação social, o jogo de hoje, na
Luz, frente ao Benfica.
O ABC chega a Lisboa com
seis jogos disputados e 16 pontos, ou seja, menos um ponto
mas também menos um jogo que
os ‘encarnados’. Lembre-se que
o Benfica já perdeu dois jogos:
os da terceira jornada, em casa,
diante do FC Porto (24-27) e da
quarta jornada em Alvalade,
diante do Sporting (29-28).
O ABC perdeu apenas no Dragão Caixa com o FC Porto à sexta jornada (24-23) e tem para
acertar o jogo com o ISMAI, a
disputar sábado, em Braga.
“O Benfica é uma equipa diferente do Sporting. É uma equipa

Reencontro entre
“velhos amigos”

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende: hoje na Luz “a vitória é possível”

diferente do Porto”, vincou ainda o treinador dos bracarenses.
Lembrando que, “da mesma
forma que nós conhecemos as
características do Benfica, certamente o Benfica conhecerá as
características do ABC”, Carlos
Resende prefere valorizar o
“princípio de que nós queremos

crescer”, focando o discurso
“nas questões da nossa equipa”.
Questionado sobre o facto de o
Benfica ser orientado por Jorge
Rito, ex-treinador do ABC e
contar no seu plantel com vários
ex-jogadores dos minhotos, o
treinador academista salienta
que, de modo idêntico, “também

quando joguei contra o Porto joguei contra uma boa parte de
atletas que foram meus atletas”.
“É apenas uma incidência que
o jogo tem”, acrescenta o treinador, considerando que “podemos
em todas as equipas encontrar
pessoas com as quais temos relações e isso é saudável”.

O jogo na Luz, hoje às 20.30, em
que o Benfica recebe o ABC/
UMinho, coloca frente a frente
velhos conhecidos.
Os encarnados são liderados
por Jorge Rito, que foi durante
cerca de duas décadas treinador
dos bracarenses, primeiro como
responsável dos escalões de formação de onde saíram sucessivas gerações de campeões nacionais, e depois como adjunto
de Pavel Djenev e Aleksander
Donner e treinador da equipa sénior. Além disso, também entre
os jogadores do plantel benfiquista destacam-se vários que já
passaram por Braga. As duas
equi- pas chegam à Luz separadas por um ponto, sendo certo
que o ABC/UMinho tem menos
um jogo disputado. O Benfica
no próximo domingo vai à Islândia visar o passaporte para a próxima ronda da EHF Cup.
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Andebol Coimbra recebe
Portugal-Montenegro

DB-Luís Carregã

111 A seleção nacional
feminina defronta, dia 27,
em Coimbra, a sua congénere de Montenegro, em jogo
de apuramento para a fase
final do Campeonato da Europa de Seniores. A partida
joga-se no Pavilhão Multiusos Dr. Mário Mexia, pelas
15H00, e tem entrada grátis.
Consciente de que será um
desafio difícil, João Florêncio, selecionador nacional,
encara este confronto como
uma “oportunidade, onde
vamos desfrutar e testar as
nossas capacidades contra
o melhor do andebol mundial”. Refira-se que Montenegro é o campeão europeu em
título. “A estratégia é tentar
adequar o jogo às características da seleção adversária”,
adiantou ontem o selecionador, em conferência de
imprensa.
João Florêncio assume a esperança que existe no apuramento, contudo, “o mais
importante, é sermos competitivos”, disse, reforçando
o objetivo maior de “promover o andebol feminino”.
Ana Seabra, capitã da seleção, assegura que a “equipa
lusa vai estar concentradíssima no jogo, tentando en-

DB-Luís Carregã

Equipa consciente das dificuldades mas com esperança no apuramento

contrar os pontos fracos das
adversárias”.
Nova geração na seleção
Para Ulisses Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Andebol (FAP), a
equipa portuguesa é composta por atletas “muito
jovens, mas com muita qualidade”. Refira-se também
que muitas jogadoras estão
a atuar em clubes estrangeiros. “Estamos a apostar
nas atletas mais novas para
criar uma nova geração na
equipa”, adiantou ainda o
dirigente.
Para o chefe da Divisão

de Desporto da Câmara de
Coimbra, Nuno Vicente, “é
mais uma vez um prazer
enorme receber um encontro deste calibre”. “A câmara estará sempre aqui para
colaborar com a federação e
receber este tipo de jogos”,
referiu ainda.
Portugal disputa o Grupo 3
de qualificação, que apura os
dois primeiros classificados
para a fase final do Campeonato da Europa de 2014, que
terá lugar na Hungria e na
Croácia. Na 1.ª jornada, Portugal desloca-se, no próximo
dia 23, à República Checa.
| Joana Santos
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Alavarium mantém
invencibilidade
D.R.

Ana Marques esteve em destaque na equipa aveirense
ALAVARIUM

40

Treinador: Ulisses Pereira
Diana Roque (g.r.), Andreia Madail (g.r.)
e Inês Rocha (g.r.); Mariana Lopes (7),
Rita Neves (4), Soraia Domingues (3),
Viviana Rebelo (2), Ana Marques (7),
Cláudia Correia (2), Inês Branco, Soraia
Fernandes (4), Carla Dias (2), Mónica
Soares (7), Ivete Marques, Lisa Antunes
(2) e Ana Almeida.

JUVE LIS

24

Treinador: Rui Machado.
Tatiana Góis (g.r.) e Ana Teixeira (g.r.);
Sara Gonçalves (2), Beatriz Cordeiro,
Patrícia Mendes (8), Diana Pereira (3),
Dina Rodrigues, Rita Chaves (3), Isabel
Santos, Ana Gante (6) e Ana Calhelhas
(2).
Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 205 espectadores.
Árbitros: Rui Almeida e António
Oliveira.
Ao intervalo: 19-10

Andebol
1.ª Divisão Feminina

O Alavarium/Love Tiles recebeu, no passado domingo, a
Juve Lis, em jogo contar para
a quarta jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de
Seniores Femininos, onde as
aveirenses, actuais campeãs
nacionais, queriam manter a
invencibilidade diante de uma
equipa leiriense que, nas últimas épocas, tem conseguido
sempre o apuramento para as
competições europeias.
Depois de cinco minutos iniciais de desacerto, o Alavarium/Love Tiles arrancou para

uma excelente exibição, através de uma defesa agressiva e
de uma velocidade de jogo estonteante. As aveirenses pareciam decididas a querer resolver o jogo na primeira parte e,
em bom rigor, conseguiramno, pois ao intervalo já venciam por 19-10, resultado que
dissipava qualquer dúvida sobre o vencedor.
Na segunda parte, Ulisses Pereira continuou a sua habitual
rotação de todas as jogadoras,
o que permitiu às aveirenses
manterem o seu forte ritmo de
jogo. Defensivamente, a equipa
cometeu mais erros, mas sucederam-se os contra-ataques
que permitiu o avolumar do
marcador até a um resultado
final que espelha bem a diferença no desempenho de ambas as equipas.
Ana Marques, Mónica Soares e Mariana Lopes estiveram
em destaques no Alavarium/
Love Tiles, enquanto na equipa
leiriense, Filipa Gante e Patrícia
Mendes foram as melhores.
Com este resultado as aveirenses continuam invencíveis na
prova, somando quatro vitórias em quatro jogos realizados. O campeonato pára durante três semanas, devido aos
compromissos da Selecção
Nacional, na qual estão representadas algumas jogadoras
do clube de Aveiro.|

Página 6

A7

ID: 50284148

16-10-2013

Tiragem: 40542

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 3,67 x 7,74 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 7

A8

ID: 50284076

16-10-2013

Tiragem: 40542

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,07 x 8,10 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 8

A9

ID: 50284166

16-10-2013

Tiragem: 96905

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,15 x 3,93 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 9

A10

ID: 50284169

16-10-2013

Tiragem: 96905

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,07 x 4,15 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 10

A11

ID: 50284133

16-10-2013

Tiragem: 96905

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,36 x 26,05 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 11

A12

:.: Benfica sob pressão na receção ao ABC - Andebol
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/

Benfica e ABC protagonizam hoje (20h30) duelo antecipado (e o mais apetecido) da 8.ª jornada do
Campeonato, com a turma bracarense, que tem um jogo a menos, a ameaçar ultrapassar os
encarnados na tabela e a colocar pressão na Luz. João Castro, treinador adjunto das águias, sabe bem
qual a importância do encontro, depois do adversário ter vergado o Sporting, em Braga:"Tentámos
preparar da melhor forma o encontro para darmos uma resposta cabal. Historicamente, oABC está
entre as principais equipas nacionais, tem bons conjuntos e, esta época, mantém-se nessa situação. É
uma equipa aguerrida, com valores individuais fortes, exigindo grande esforço da nossa parte",
considerou o técnico na Benfica TV. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
, 16 outubro de 201303:31
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Benfica e ABC protagonizam hoje (20h30) duelo antecipado (e o mais apetecido) da 8.ª jornada...
Por alexandre reis - Record
Benfica e ABC protagonizam hoje (20h30) duelo antecipado (e o mais apetecido) da 8.ª jornada do
Campeonato, com a turma bracarense, que tem um jogo a menos, a ameaçar ultrapassar os
encarnados na tabela e a colocar pressão na Luz. João Castro, treinador adjunto das águias, sabe bem
qual a importância do encontro, depois do adversário ter vergado o Sporting, em Braga:"Tentámos
preparar da melhor forma o encontro para darmos uma resposta cabal. Historicamente, oABC está
entre as principais equipas nacionais, tem bons conjuntos e, esta época, mantém-se nessa situação. É
uma equipa aguerrida, com valores individuais fortes, exigindo grande esforço da nossa parte",
considerou o técnico na Benfica TV.
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Coimbra recebe campeãs da Europa e medalhadas dos Jogos Olímpicos de Londres
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Internet

Data Publicação:
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Atletismo Magazine.com
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/

Publicado em terça, 15 de outubro de 2013
A conferência de imprensa de apresentação do jogo Portugal-Montenegro decorreu ao final da manhã
de hoje no Dolce Vita, em Coimbra.
A Federação de Andebol de Portugal e a Câmara Municipal de Coimbra procederam esta terça-feira à
apresentação do jogo Portugal-Montenegro, relativo à fase de qualificação - grupo 3 - para o
Campeonato da Europa de Seniores femininos, que vai decorrer na Hungria e Croácia em Dezembro
de 2014.
A cerimónia decorreu no Dolce Vita de Coimbra e contou com a presença do presidente da Federação
de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira; Nuno Vicente, representante da Câmara Municipal de
Coimbra; António Sousa, presidente da Associação de Andebol de Coimbra; o selecionador nacional,
João Florêncio, e a capitã Ana Seabra.
Aceitamos de bom gosto receber este jogo e colaborar com a FAP. Para nós, Câmara Municipal de
Coimbra, é mais uma vez um prazer enorme receber um encontro deste calibre. A Câmara estará
sempre aqui para colaborar com a FAP e para receber este tipo de jogos. Estamos cem por cento
abertos a este tipo de realizações , referiu o anfitrião, Nuno Vicente.
Depois de reforçar as boas-vindas a todos os jornalistas presentes, e agradecer todo o apoio e
disponibilidade da administração do Dolce Vita, o presidente da FAP começou por dirigir uma palavra
de reconhecimento à Câmara Municipal de Coimbra, pelo apoio que deu à FAP permitindo que este
jogo com o Montenegro tivesse lugar nesta cidade . Ulisses Pereira referiu ainda as excelentes
condições de que dispomos, com este magnífico pavilhão, numa cidade e numa região onda a
federação está a apostar para que o andebol possa voltar a ter o fulgor doutros tempos, e o
simbolismo de ser um jogo da seleção feminina é um sinal que queremos dar de apoio e incentivo
daqueles que agora se estão a organizar em torno da ACM (Associação Cristã da Mocidade) para ter
uma equipa de andebol sénior feminina .
DAS MELHORES DO MUNDO
Sobre o jogo com o Montenegro, o presidente da FAP lembrou que trazemos a Coimbra uma das
melhores sel eções do Mundo. Montenegro é a atual campeã europeia; foi medalha de prata nos
últimos Jogos Olímpicos de Londres e, por isso, não é preciso dizer mais nada. Coimbra tem condições
para receber um excelente espetáculo . O presidente confidenciou que conta com o apoio de toda a
Comunicação Social no sentido de divulgar o jogo de modo a que as nossas atletas possam ter o apoio
que precisam e merecem para esta tarefa dificílima que têm entre mãos . Finalmente, Ulisses Pereira
recordou que a federação a que preside continua a apostar no andebol feminino, mesmo neste período
de muitas dificuldades e constrangimentos, em que naturalmente havia muitas coisas que gostaríamos
de fazer de forma diferente. Mas também nos temos de ajustar a este tempo que vivemos mas sem
deixarmos de colocar o andebol feminino no patamar a que tem direito .
As suas últimas palavras foram para a seleção nacional, ali representada pelo selecionador nacional
João Florêncio e pe la capitã Ana Seabra. Temos consciência da ciclópica tarefa que têm pela frente.
Nós, neste grupo de qualificação, temos 'tão somente', o Montenegro, com o nível que já referi, mas
temos também mais duas seleções de topo da Europa, que dificultarão a vossa tarefa. Mas temos uma
seleção ambiciosa, composta por um misto de atletas experientes e outras mais jovens, num espírito
de renovação que nos faz acreditar muito naquilo que é o nosso futuro .
JOàO FLORÊNCIO À ESPERA DE DIFICULDADES
João Florêncio, selecionador nacional, não esconde que a tarefa de Portugal não se apresenta fácil.
Sabemos das dificuldades que vamos encontrar no jogo em Coimbra, frente a uma seleção do topo do
andebol feminino mundial. Temos consciência de que, em termos competitivos, vai ser uma tarefa
Página 14

difícil mas, ao mesmo tempo, uma tarefa em que temos de ver nela as motivações necessárias para
dar continuidade a este bom momento que no andebol feminino tem vindo a at ravessar nos últimos
tempos . Por isso, refere João Florêncio, queremos continuar a mostrar, junto da nossa juventude, o
bom andebol feminino que Portugal tem oportunidade de fazer, e fazê-lo em confronto com uma
seleção que, como dissemos, está no topo do andebol mundial .
João Florêncio recordou que o andebol feminino em Portugal tem tido nos últimos tempos
classificações muito motivadoras, esta seleção é uma equipa que tem vindo num processo gradual de
renovação natural, tem jogadoras com bastante experiência mas também tem jovens que têm vindo a
integrar este grupo com muito potencial e capacidades. E estas são excelentes oportunidades para
jogarem ao maior nível . Depois, uma garantia. Vamos tentar proporcionar um bom espectáculo,
dignificar o nosso país e a camisola que envergamos e, acima de tudo, ser capazes de ser
competitivos. Esperamos ter um bom apoio da cidade e de toda a juventude de Coimbra, fazendo do
jogo uma boa jornada de promoção do andebol feminino em Portugal .
Por seu turno, a capitã Ana Seabra assegurou que vamos tentar minimizar as dificuldades ao jogar
com aquela que é reconhecidamente a equipa mais
forte do grupo , esclarecendo que nosso objetivo é fazer o melhor, pelo que vamos estar
concentradíssimas .
Para assistir ao jogo entre Portugal e Montenegro, a selecção nacional espera ter casa cheia, em
Coimbra. A entrada é gratuita .
ESTÁGIO EM ALMADA
É em Almada que a Selecção Nacional A feminina, orientada por João Florêncio, vai dar início aos
trabalhos de preparação para estes dois primeiros jogos, frente à República Checa, em Most, e
Montenegro, em Coimbra. Atletas e equipa técnica concentram-se já esta quarta-feira, estando
agendadas 11 sessões de treino, no Ginásio Clube do Sul, até 22 de Outubro, dia em que a comitiva
viaja para Most. No dia 23 de Outubro, pelas 18h00 locais (17h00 em Portugal), no Spo rtovni hala
Banik Most, Portugal fará a sua estreia na qualificação para o Euro 2014, frente à selecção da
República Checa.
No dia seguinte a comitiva nacional regressa a Portugal e vai instalar-se em Coimbra. Depois do
descanso a formação nacional continua a preparação, desta feita com os olhos postos na forte
selecção do Montenegro. No dia 27 de Outubro, domingo, Portugal joga com o Montenegro, em partida
com início marcado para as 15h00, no Pavilhão Multiusos Dr. Mário Mexia, com transmissão em
directo n'A Bola TV.
Calendário de jogos - Grupo 3 - Qualificação Campeonato da Europa Seniores Femininos Hungria Croácia 2014
1ª jornada
23.10.2013, 18:00 - Montenegro : Polónia
23.10.2013, 18:00 - Rep. Checa : Portugal
2ª jornada
27.10.2013, 15:00 - Portugal : Montenegro - A Bola TV
27.10.2013, 17:30 - Polónia : Rep. Checa
3ª jornada
26. -27.03.14 - Rep. Checa : Montenegro
26.-27.03.14 - Portugal : Polónia
4ª jornada
29.-30.03.14 - Montenegro : Rep. Checa
29.-30.03.14 - Polónia : Portugal
5ª jornada
11.-12.06.14 - Polónia : Montenegro
11.-12.06.14 - Portugal : Rep. Checa
6ª jornada
14.-15.06.14 - Montenegro : Portugal
14.-15.06.14 - Rep. Checa : Polónia
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Triunfo em Amarante
Arsenal Devesa
Andebol na final
da Taça de Honra
O Arsenal Devesa Andebol está
na final da Taça de Honra da
Associação de ndebol do Porto,
depois do triunfo categórico ao
AC Amarante, por 34-16. O jogo
ficou, praticamente, resolvido ao
intervalo, com a equipa do Arsenal Devesa Andebol a não dar
qualqer hipótese ao Amarante
para discutir o jogo.
Com uns primeiros 20 minutos
de intensidade física e qualidade
técnica elevada, foram estas as
armas do Arsenal para resolver o
encontro, onde se revelou uma
defesa sólida, contra-ataque demolidor e dois jogadores em
destaque: André Azevedo e Ricardo Saraiva.
Na segunda parte, fruto das alterações efectuadas, o Amarante
equilibrou um pouco o jogo, mas
o Arsenal manteve sempre o domínio da partida. Neste período,
destaque para Pedro Mendes,
com sete golos, assumiu-se como o marcador de serviço.
No final, o treinador Rui Ferreira,
disse ser “um objectivo cumprido”, que era “a vitória”. “Estamos
na final da Taça de honra da AA
Porto, um feito para este clube.
As finais são para se ganhar.
Uma palavra muito especial para
os adeptos, que se deslocaram
a Amarante para nos apoiar. Tudo faremos para ganhar este
troféu”, destacou o treinador.
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S. Lázaro
Escolinhas
já arrancaram
Já arrancou o Arsenal Andebol
versão miniatura nas escolas primárias da freguesia de S. Lázaro.
Este projecto inovador, denominado ‘Andebol nas Escolas’, que
conta com a parceria da Associação de Andebol de Braga e Federação Portuguesa de Andebol,
decorre com o slogan ‘Larga o
comando, vem sujar as mãos’.
Sensibilizar os mais novos e os
pais para a prática desportiva,
combater o sedentarismo e
preparar o futuro do clube são os
principais objectivos.

Página 17

A18

ID: 50264256

15-10-2013

Tiragem: 8000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 21,94 x 22,62 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Nuno Grilo (ABC/UMinho)
chamado à selecção nacional
ABC/UMINHO REPRESENTADO na convocatória de Rolando Freitas, para os dois primeiros jogos de
qualificação para o campeonato do Mundo de 2015. Nuno Grilo integra a lista de 18 eleitos.
ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

O atleta do ABC/UMinho, Nuno
Grilo, foi chamado pelo seleccionador nacional de andebol,
Rolando Freitas, para representar a selecção portuguesa. O jovem andebolista da equipa bracarense integra a lista de 18
convocados para os dois primeiros jogos do ‘play-off’ de qualificação para o campeonato do
Mundo, a realizar no Qatar, em
2015.
Nuno Grilo do ABC/UMinho é
o único atleta a representar a região, numa convocatória dominada pelo FC Porto, que vê seis
jogadores convocados: guardaredes Hugo Laurentino, Ricardo
Moreira, Tiago Rocha, Gilberto
Duarte, Wilson Davyes e João
Ferraz. Com cinco jogadores entre os eleitos, o Sporting contribui com Pedro Solha, Pedro Portela, João Antunes, Fábio Magalhães e Rui Silva. Do Benfica foram chamados Dário Andrade,
José Costa, Carlos Carneiro,
Tiago Pereira e Cláudio Pedroso. Completam a lista, o guarda-redes Hugo Figueira (ISMAI) e
Nuno Grilo do ABC/UMinho.
Recorde-se que Nuno Grilo ,
lateral esquerdo, chegou a Braga
esta temporada proveniente do

DR

Lateral esquerdo Nuno Grilo foi um dos reforços do ABC/UMinho para esta época

+ mais
Nuno Grilo chegou esta
época a Braga proveniente
do Benfica.
Lateral esquerdo é o único
representante da região na
convocatória da selecção.

Benfica.
O primeiro jogo de Portugal
será diante da Letónia, dia 30,
no Pavilhão Gimnodesportivo
da Nazaré, seguindo-se, a 3 de
Novembro, em Sarajevo, a Bósnia Herzegovina.
Letónia e Bósnia são, segundo
o seleccionador nacional, Rolando Freitas, os adversários que
mais dificuldades vão apresentar
a Portugal. “A Letónia é uma

equipa que nós vencemos com
algumas dificuldades os jogos
em casa, mas, claramente, uma
equipa que temos de encarar de
uma forma positiva pensando
naquilo que nós podemos fazer”,
sublinhou. Rolando Freitas considera a Bósnia “um adversário
bastante difícil e teoricamente
acima dos restantes”, apelando a
“todo o apoio para a selecção
nacional” no jogo na Nazaré.
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A Federação de Andebol de Portugal e a Câmara Municipal de Coimbra procederam
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A Federação de Andebol de Portugal e a Câmara Municipal de Coimbra procederam esta terça-feira à
apresentação do jogo Portugal-Montenegro, relativo à fase de qualificação - grupo 3 - para o
Campeonato da Europa de Seniores femininos, que vai decorrer na Hungria e Croácia em Dezembro
de 2014. A cerimónia decorreu no Dolce Vita de Coimbra e contou com a presença do presidente da
Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira; Nuno Vicente, representante da Câmara Municipal
de Coimbra; António Sousa, presidente da Associação de Andebol de Coimbra; o selecionador
nacional, João Florêncio, e a capitã Ana Seabra. Aceitamos de bom gosto receber este jogo e colaborar
com a FAP. Para nós, Câmara Municipal de Coimbra, é mais uma vez um prazer enorme receber um
encontro deste calibre. A Câmara estará sempre aqui para colaborar com a FAP e para receber este
tipo de jogos. Estamos cem por cento abertos a este tipo de realizações, referiu o anfitrião, Nuno
Vicente. Depois de reforçar as boas-vindas a todos os jornalistas presentes, e agradecer todo o apoio
e disponibilidade da administração do Dolce Vita, o presidente da FAP começou por dirigir uma palavra
de reconhecimento à Câmara Municipal de Coimbra, pelo apoio que deu à FAP permitindo que este
jogo com o Montenegro tivesse lugar nesta cidade. Ulisses Pereira referiu ainda as excelentes
condições de que dispomos, com este magnífico pavilhão, numa cidade e numa região onda a
federação está a apostar para que o andebol possa voltar a ter o fulgor doutros tempos, e o
simbolismo de ser um jogo da seleção feminina é um sinal que queremos dar de apoio e incentivo
daqueles que agora se estão a organizar em torno da ACM (Associação Cristã da Mocidade) para ter
uma equipa de andebol sénior feminina. DAS MELHORES DO MUNDO Sobre o jogo com o Montenegro,
o presidente da FAP lembrou que trazemos a Coimbra uma das melhores seleções do Mundo.
Montenegro é a atual campeã europeia; foi medalha de prata nos últimos Jogos Olímpicos de Londres
e, por isso, não é preciso dizer mais nada. Coimbra tem condições para receber um excelente
espetáculo. O presidente confidenciou que conta com o apoio de toda a Comunicação Social no sentido
de divulgar o jogo de modo a que as nossas atletas possam ter o apoio que precisam e merecem para
esta tarefa dificílima que têm entre mãos. Finalmente, Ulisses Pereira recordou que a federação a que
preside continua a apostar no andebol feminino, mesmo neste período de muitas dificuldades e
constrangimentos, em que naturalmente havia muitas coisas que gostaríamos de fazer de forma
diferente. Mas também nos temos de ajustar a este tempo que vivemos mas sem deixarmos de
colocar o andebol feminino no patamar a que tem direito. As suas últimas palavras foram para a
seleção nacional, ali representada pelo selecionador nacional João Florêncio e pela capitã Ana Seabra.
Temos consciência da ciclópica tarefa que têm pela frente. Nós, neste grupo de qualificação, temos
'tão somente', o Montenegro, com o nível que já referi, mas temos também mais duas seleções de
topo da Europa, que dificultarão a vossa tarefa. Mas temos uma seleção ambiciosa, composta por um
misto de atletas experientes e outras mais jovens, num espírito de renovação que nos faz acreditar
muito naquilo que é o nosso futuro. JOÃO FLORÊNCIO À ESPERA DE DIFICULDADES João Florêncio,
selecionador nacional, não esconde que a tarefa de Portugal não se apresenta fácil. Sabemos das
dificuldades que vamos encontrar no jogo em Coimbra, frente a uma seleção do topo do andebol
feminino mundial. Temos consciência de que, em termos competitivos, vai ser uma tarefa difícil mas,
ao mesmo tempo, uma tarefa em que temos de ver nela as motivações necessárias para dar
continuidade a este bom momento que no andebol feminino tem vindo a atravessar nos últimos
tempos. Por isso, refere João Florêncio, queremos continuar a mostrar, junto da nossa juventude, o
bom andebol feminino que Portugal tem oportunidade de fazer, e fazê-lo em confronto com uma
seleção que, como dissemos, está no topo do andebol mundial. João Florêncio recordou que o andebol
feminino em Portugal tem tido nos últimos tempos classificações muito motivadoras, esta seleção é
uma equipa que tem vindo num processo gradual de renovação natural, tem jogadoras com bastante
experiência mas também tem jovens que têm vindo a integrar este grupo com muito potencial e
capacidades. E estas são excelentes oportunidades para jogarem ao maior nível. Depois, uma
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garantia. Vamos tentar proporcionar um bom espectáculo, dignificar o nosso país e a camisola que
envergamos e, acima de tudo, ser capazes de ser competitivos. Esperamos ter um bom apoio da
cidade e de toda a juventude de Coimbra, fazendo do jogo uma boa jornada de promoção do andebol
feminino em Portugal. Por seu turno, a capitã Ana Seabra assegurou que vamos tentar minimizar as
dificuldades ao jogar com aquela que é reconhecidamente a equipa mais forte do grupo, esclarecendo
que nosso objetivo é fazer o melhor, pelo que vamos estar concentradíssimas. www.fpa.pt a partir do
seu site.
15 Outubro 2013Cid Ramos
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Apresentação
do jogo Portugal-Montenegro
1 1 1 Realiza-se hoje,
às 12H00, no Dolce Vita
Coimbra, a conferência de
imprensa de apresentação
do jogo Portugal-Montenegro, agendado para o
dia 27 de outubro, a contar
para a fase de qualificação
do campeonato europeu
de andebol feminino de
2014.
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QUALIFICAÇÃO PARA O MUNDIAL DO QATAR

Nuno Grilo (ABC) chamado
à seleção nacional de andebol
DM

DM

JOSÉ EDUARDO

Nuno Grilo, do ABC, é
um dos atletas chamados
por Rolando Freitas para
a seleção portuguesa de
andebol tendo em vista os
jogos da fase de qualificação para o campeonato do
Mundo, a realizar no Qatar em 2015.
A convocatória foi divulgada ontem, na Nazaré, com Nuno Grilo a ser
o único academista selecionado. O FC Porto, com
seis atletas, é o clube mais
representado na convocatória, com o guarda-redes
Hugo Laurentino, e ainda Ricardo Moreira, Tiago Rocha, Gilberto Duarte, Wilson Davyes e João
Ferraz.
Com cinco jogadores entre os convocados, o Spor-

Nuno Grilo

ting contribui com Pedro
Solha, Pedro Portela, João
Antunes, Fábio Magalhães
e Rui Silva.

Do Benfica foram chamados a representar Portugal Dário Andrade, José
Costa, Carlos Carneiro,

Tiago Pereira e Cláudio
Pedroso.
Completa a lista, o guarda-redes Hugo Figueira
(ISMAI).
O selecionador Rolando Freitas referiu que, no
quadro atual, esta é “a melhor convocatória”, dentro do quadro dos jogadores disponíveis, devendo o estágio decorrer na
Nazaré de 24 de outubro a
1 de novembro. Antes, porém, ainda tem um jogo no
terreno do Lanhas para a
primeira mão da segunda
eliminatória da Taça AF
Braga, a disputar no fim
de semana.

Juniores do ABC
sempre a vencer
Ainda no andebol, a equipa de juniores do ABC só
sabe vencer e, no fim de
semana foi até ao pavi-

lhão do Maia golear a equipa local por 38-18, em encontro da quarta jornada
do cameonato nacional da
categoria.
Com a quarta vitória consecutiva, a equipa academista segue no topo da tabela classificativa, com 12
pontos, os mesmos que o
FC Porto, que tem o mesmo registo na prova e que
nesta ronda bateu o Águas
Santas por 38-27.
O AC Fafe empatou (33-33) no pavilhão do Leça
e segue na oitava posição,
com sete pontos, enquanto
o Xico Andebol recebeu e
bateu o Gaia por 32-30 e
é quarto, com oito.
Nos outros encontros
disputados, o Santo Tirso bateu a Sanjoanense
por 25-24 e o S. Bernardo
fez o mesmo ao S. Mamede (28-24).
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• Nuno Grilo (ABC) na seleção nacional de andebol
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ABC e Vilaverdense
com atletas
nas seleções
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7 Selecção andebol. O
treinador da Selecção Nacional de andebol, Rolando Freitas, divulgou ontem a lista
dos 18 atletas convocados
para os jogos com a Letónia
e a Bósnia, de qualificação
para o “Play-off” de acesso
ao Mundial. Entre os eleitos
está o madeirense João Ferraz (FC Porto), bem como os
coelgas declube H. Laurentino, Ricardo Moreira, Tiago
Rocha, Gilberto Duarte e Wilson Davyes. E ainda Dário
Andrade, José Costa, Carlos
Carneiro, Tiago Pereira e
Cláudio Pedroso, do Benfica,
Pedro Solha, Pedro Portela,
João Antunes, Fábio Magalhães e Rui Silva, do Sporting.
Nuno Pereira (ABC) e Hugo
Figueira (ISMAI).

Página 25

A26
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O técnico da seleção portuguesa de andebol feminino, João Florêncio, admitiu hoje que a partida com
Montenegro, de apuramento Europeu, será uma "tarefa difícil", embora também um momento de
motivação para a equipa. João Florêncio falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro
Portugal-Montenegro, que vai disputar-se em Coimbra no dia 27, relativo ao Grupo 3 de qualificação
para o Campeonato da Europa de seniores femininos, que vai decorrer na Hungria e Croácia em
dezembro de 2014. O técnico português lembrou que Montenegro é "uma seleção do topo do andebol
feminino mundial", que não só detém o título europeu, como foi medalha de prata nos Jogos Olímpico
Londres2012, justificando assim as dificuldades que a sua equipa tem pela frente. "Temos consciência
de que, em termos competitivos, vai ser uma tarefa difícil mas, ao mesmo tempo, uma tarefa em que
temos de ver nela as motivações necessárias para dar continuidade a este bom momento que o
andebol feminino tem vindo a atravessar nos últimos tempos", destacou. João Florêncio manifestou a
intenção de "continuar a mostrar, junto da juventude, o bom andebol feminino que Portugal tem
oportunidade de fazer, e fazê-lo em confronto com uma seleção que está no topo do andebol
mundial". O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, elogiou também a
qualidade da equipa lusa, embora admitindo a difícil partida de apuramento para o Europeu. "Temos
consciência da ciclópica tarefa que têm pela frente. Nós, neste grupo de qualificação, temos tão
somente o Montenegro, com o nível que já referi, mas temos também mais duas seleções de topo da
Europa [República Checa e Polónia], que dificultarão a nossa tarefa. Mas temos uma seleção
ambiciosa, composta por um misto de atletas experientes e outras mais jovens, num espírito de
renovação que nos faz acreditar muito naquilo que é o nosso futuro", sublinhou. Ulisses Pereira
assegurou ainda que a FAP continuará a apostar no andebol feminino, apesar das dificuldades
financeiras que o país atravessa. "A FAP continua a apostar no andebol feminino, mesmo neste
período de muitas dificuldades e constrangimentos, em que naturalmente havia muitas coisas que
gostaríamos de fazer de forma diferente. Mas também nos temos de ajustar a este tempo que
vivemos, mas sem deixarmos de colocar o andebol feminino no patamar a que tem direito", concluiu.
Outubro 15, 2013
Notícias de Coimbra
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15 de outubro de 2013 18:40h
O encontro integra-se no grupo 3 de apuramento para o Europeu de 2014, a realizar-se na Hungria e
Croácia.
O técnico da seleção portuguesa de andebol feminino, João Florêncio, admitiu hoje que a partida com
Montenegro, de apuramento Europeu, será uma tarefa difícil, embora também um momento de
motivação para a equipa.
João Florêncio falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro Portugal-Montenegro, que
vai disputar-se em Coimbra no dia 27, relativo ao Grupo 3 de qualificação para o Campeonato da
Europa de seniores femininos, que vai decorrer na Hungria e Croácia em dezembro de 2014.
O técnico português lembrou que Montenegro é uma seleção do topo do andebol feminino mundial,
que não só detém o título europeu, como foi medalha de prata nos Jogos Olímpico Londres2012,
justificando assim as dificuldades que a sua equipa tem pela frente.
Temos consciência de que, em termos competitivos, vai ser uma tarefa difícil mas, ao mesmo tempo,
uma tarefa em que temos de ver nela as motivações necessárias para dar continuidade a este bom
momento que o andebol feminino tem vindo a atravessar nos últimos tempos, destacou.
João Florêncio manifestou a intenção de continuar a mostrar, junto da juventude, o bom andebol
feminino que Portugal tem oportunidade de fazer, e fazê-lo em confronto com uma seleção que está
no topo do andebol mundial.
O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, elogiou também a qualidade da
equipa lusa, embora admitindo a difícil partida de apuramento para o Europeu.
Temos consciência da ciclópica tarefa que têm pela frente. Nós, neste grupo de qualificação, temos
tão somente o Montenegro, com o nível que já referi, mas temos também mais duas seleções de topo
da Europa [República Checa e Polónia], que dificultarão a nossa tarefa. Mas temos uma seleção
ambiciosa, composta por um misto de atletas experientes e outras mais jovens, num espírito de
renovação que nos faz acreditar muito naquilo que é o nosso futuro, sublinhou.
Ulisses Pereira assegurou ainda que a FAP continuará a apostar no andebol feminino, apesar das
dificuldades financeiras que o país atravessa.
A FAP continua a apostar no andebol feminino, mesmo neste período de muitas dificuldades e
constrangimentos, em que naturalmente havia muitas coisas que gostaríamos de fazer de forma
diferente. Mas também nos temos de ajustar a este tempo que vivemos, mas sem deixarmos de
colocar o andebol feminino no patamar a que tem direito, concluiu.
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ANDEBOL FEMININO

Colégio de Gaia na
busca da vitória
NUNO DIAS

As seniores do Colégio de
Gaia disputam, hoje, às
19h, a 1ª fase do campeonato nacional. A equipa
da casa, que conta com o
patrocínio da empresa
Toyota irá defrontar a
equipa leiriense, Juventude Desportiva do Lis.
Amanhã, será a vez das
iniciadas entrarem em
campo, na receção à
equipa do São Félix da

Marinha, às 15h. Na
tabela qualificativa, as
seniores, encontram-se
em 9º lugar com um total
de sete pontos em três
jogos, enquanto que as
iniciadas destacam-se no
1º lugar com um total de
seis pontos em dois jogos.
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ANDEBOL FEM

S. Félix
conquista
1ª vitória
As seniores do S.Félix
da Marinha alcançaram
a primeira vitória (3022) no Campeonato da
2ª Divisão-1ª fase no
dérbi frente à equipa do
Almeida Garrett , realizado no passado sábado
no Pavilhão Escolar de
Arcozelo. Conscientes
de que tinham de mudar
o rumo, as atletas do S.
Félix entraram em jogo
com
alguma
ansidedade.
Contudo,
rapidamente se soltaram e conseguiram
dominar a partida. As
seniores do S. Félix
querem continuar com
as vitórias. Deslocam-se, hoje, às 19h ao
pavilhão do Lusitanos.
Já as meninas do
Almeida Garrett recebem o Alpendorada,
às 16h, no Pavilhão
professor Miranda Carvalho, em Vila D’Este.
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Ò Ò andebol

Árbitros na Liga dos Campeões

I

van Caçador e Eurico Nicolau vão
arbitrar na Liga
dos
Campeões
de andebol. A dupla de juízes da Marinha
Grande foi nomeada pela
Federação Europeia de Andebol (EHF) para dirigir o
encontro entre WHC Vardar
SCBT (Macedónia) e Larvik
(Noruega), jogo do Grupo
D da Liga dos Campeões
Feminina, a mais importante
prova feminina da Europa
da modalidade.

Esta não é a primeira
vez que a dupla leiriense dirige um encontro da
competição. Nos últimos
anos, os dois árbitros tem
sido presença frequente
em fases finais de competições europeias e mesmo
mundiais.
O jogo do Grupo D da
Liga dos Campeões feminina está marcado para
amanhã, sexta-feira, dia 11
de outubro, pelas 18h30
locais, em Skopje, na Macedónia. ß
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