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Seleção Nacional já treinou no recinto do primeiro encontro da fase de apuramento para o Europeu de
2014
Com a presença de Ricardo Andorinho, ex-internacional A português - que é agora vice-presidente da
Federação de Andebol de Portugal - a Seleção Nacional deixou Tavira esta terça-feira, onde esteve
cinco dias a trabalhar já fez hoje o primeiro de três treinos no Palácio de Deportes de San Pablo, onde
quinta-feira defrontará a Espanha no primeiro jogo da fase de qualificação para o Campeonato da
Europa de 2014, a jogar na Dinamarca.
"Pretendemos terminar esta fase de qualificação de forma diferente do que terminaram as outras,
qualificando-nos", disse o ponta direita Ricardo Moreira no final da única sessão do dia. "Acho que
estamos bem, numa nova fase do andebol português e temos tudo para mudar. Faz parte da nossa
estratégia e da nossa mentalidade mudar o nosso rumo, e o nosso novo rumo passa pela
qualificação", insiste, mostrando-se pouco impressionado com o poderio dos espanhóis: "Já jogámos
conta a Espanha com resultados desnivelados mas também já defrontámos os espanhóis em jogos
muito equilibrados. Há cerca de dois anos (28 de Dezembro de 2012), viemos a Alicante e perdemos
apenas por um golo (30-29). Temos tudo para fazer um bom jogo e fazer um bom jogo pode muito
bem passar por vencer".
Apuramento para o Europeu de 2014
31/10/2012
Macedónia-Suíça 20h00
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Actualizar: quarta-feira, 31 de Outubro de 2012
A selecção portuguesa defronta a sua congénere espanhola na quinta-feira, em Sevilha, no arranque
d ...
Sportinveste Multimédia
Selecção confiante para embate ibérico
A selecção portuguesa defronta a sua congénere espanhola na quinta-feira, em Sevilha, no arranque
do grupo G da fase de qualificação para o Europeu da modalidade, mostrando-se confiante num bom
resultado.
A selecção chegou a Sevilha depois de uma concentração de cinco dias em Tavira, com a esperança
de dar boa réplica a uma das melhores selecções do Mundo.
Em declarações reproduzidas pela Federação de Andebol de Portugal, Carlos Carneiro explicou que
"podemos, para já, ainda estar um pouco longe desse patamar, mas, no nosso entendimento, tudo é
possível. Qualquer dia, podemos ganhar a uma equipa com o poderio da Espanha".
Ricardo Moreira seguiu a mesma linha de pensamento, assegurando que o objectivo luso passa pela
qualificação: "Este Espanha-Portugal é o primeiro jogo de uma fase de qualificação que nós
pretendemos terminar de forma diferente, para melhor, do que terminaram as outras, qualificandonos", referiu.
Depois do embate com a Espanha, a selecção Portuguesa recebe a Macedónia, numa partida
agendada para o dia 4 de Novembro, em Espinho.
De Fonte: Sportinveste Multimédia, sportmultimedia.pt,
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30 Out, 2012, 21:28 / atualizado em 30 Out, 2012, 21:30
As seleções ibéricas vão disputar o primeiro jogo da fase de qualificação para o Euro 2014
A seleção portuguesa de andebol está confiante num bom arranque no grupo H da fase de
qualificação, agendado para quinta-feira, no polidesportivo San Pablo, em Sevilha, frente à Espanha.
"Para nós, não há jogo melhor que este para nos motivar", frente "a uma das melhores equipas do
mundo. Podemos, para já, ainda estar um pouco longe desse patamar, mas, no nosso entendimento,
tudo é possível. Qualquer dia, podemos ganhar a uma equipa com o poderio da Espanha", referiu
Carlos Carneiro, em declarações citadas na página da Federação de Andebol de Portugal na internet.
Também Ricardo Moreira disse que o objetivo português passa pela qualificação: "Este EspanhaPortugal é o primeiro jogo de uma fase de qualificação que nós pretendemos terminar de forma
diferente, para melhor, do que terminaram as outras, qualificando-nos".
"Acho que estamos bem, numa nova fase do andebol português e temos tudo para mudar. (...)
Temos tudo para fazer um bom jogo e fazer um bom jogo pode muito bem passar por vencer",
acrescentou o ponta.
Depois do jogo com a Espanha, a seleção portuguesa prossegue a fase de qualificação recebendo a
Macedónia, a 7 de novembro, em Espinho.
Carlos Silva
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20:28Terça feira, 30 de outubro de 2012
San Pablo, Espanha, 30 out (Lusa) - Os jogadores da seleção portuguesa de andebol estão confiantes
num bom arranque no grupo H da fase de qualificação, cuja estreia está agendada para quinta-feira,
em Sevilha, Espanha.
Depois de cinco dias concentrada em Tavira, a seleção lusa chegou a Sevilha confiante num bom
resultado, frente a uma das melhores seleções do Mundo.
"Podemos, para já, ainda estar um pouco longe desse patamar, mas, no nosso entendimento, tudo é
possível. Qualquer dia, podemos ganhar a uma equipa com o poderio da Espanha", começou por
referir Carlos Carneiro, em declarações reproduzidas pela Federação de Andebol de Portugal.
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Os jogadores da seleção portuguesa de andebol estão confiantes num bom arranque no grupo H da
fase de qualificação, cuja estreia está agendada para quinta-feira, em Sevilha, Espanha. Depois de
cinco dias concentrada em Tavira, a seleção lusa chegou a Sevilha confiante num bom resultado,
frente a uma das melhores seleções do Mundo. ''Podemos, para já, ainda estar um pouco longe desse
patamar, mas, no nosso entendimento, tudo é possível. Qualquer dia, podemos ganhar a uma equipa
com o poderio da Espanha'', começou por referir Carlos Carneiro, em declarações reproduzidas pela
Federação de Andebol de Portugal. Siga-nos no Facebook no Twitter e no Telemóvel
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Rolando Freitas
crê que é possível
vencer a Espanha
O novo selecionador nacional de
andebol acredita que Portugal
pode disputar o resultado com a
Espanha, no jogo de estreia do
Grupo 1 da fase de qualificação
para o Europeu de 2014, a disputar em Sevilha, na quinta-feira.
Rolando Freitas assume o favoritismo da seleção espanhola, uma
formação sem grandes pontos
fracos e que "dispensa apresentações", tendo conquistado nove
medalhas em grandes competições na última década.
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Os jogadores da seleção portuguesa de andebol estão confiantes num bom arranque no Grupo H da
fase de qualificação para Euro'2014, cuja estreia está agendada para quinta-feira, em Sevilha,
Espanha. Depois de cinco dias concentrada em Tavira, a seleção lusa chegou a Sevilha confiante num
bom resultado, frente a uma das melhores seleções do Mundo. "Podemos, para já, ainda estar um
pouco longe desse patamar, mas, no nosso entendimento, tudo é possível. Qualquer dia, podemos
ganhar a uma equipa com o poderio da Espanha", começou por referir Carlos Carneiro, em
declarações reproduzidas pelo site da Federação de Andebol de Portugal. Na mesma linha, o ponta
Ricardo Moreira disse que o objetivo português passa pela qualificação: "Este Espanha-Portugal é o
primeiro jogo de uma fase de qualificação que nós pretendemos terminar de forma diferente, para
melhor, do que terminaram as outras, qualificando-nos". Depois do jogo com a Espanha, a seleção
portuguesa prossegue a fase de qualificação recebendo a Macedónia, a 7 de novembro, em Espinho.
Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Jogadores portugueses esperam um bom arranque no Grupo H da fase de qualificação para o
Euro'2014...
30-10-2012
Por Record
Os jogadores da seleção portuguesa de andebol estão confiantes num bom arranque no Grupo H da
fase de qualificação para Euro'2014, cuja estreia está agendada para quinta-feira, em Sevilha,
Espanha. Depois de cinco dias concentrada em Tavira, a seleção lusa chegou a Sevilha confiante num
bom resultado, frente a uma das melhores seleções do Mundo. "Podemos, para já, ainda estar um
pouco longe desse patamar, mas, no nosso entendimento, tudo é possível. Qualquer dia, podemos
ganhar a uma equipa com o poderio da Espanha", começou por referir Carlos Carneiro, em
declarações reproduzidas pelo site da Federação de Andebol de Portugal. Na mesma linha, o ponta
Ricardo Moreira disse que o objetivo português passa pela qualificação: "Este Espanha-Portugal é o
primeiro jogo de uma fase de qualificação que nós pretendemos terminar de forma diferente, para
melhor, do que terminaram as outras, qualificando-nos". Depois do jogo com a Espanha, a seleção
portuguesa prossegue a fase de qualificação recebendo a Macedónia, a 7 de novembro, em Espinho.
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San Pablo, Espanha, 30 out (Lusa) - Os jogadores da seleção portuguesa de andebol estão confiantes
num bom arranque no grupo H da fase de qualificação, cuja estreia está agendada para quinta-feira,
em Sevilha, Espanha. Depois de cinco dias concentrada em Tavira, a seleção lusa chegou a Sevilha
confiante num bom resultado, frente a uma das melhores seleções do Mundo. "Podemos, para já,
ainda estar um pouco longe desse patamar, mas, no nosso entendimento, tudo é possível. Qualquer
dia, podemos ganhar a uma equipa com o poderio da Espanha", começou por referir Carlos Carneiro,
em declarações reproduzidas pela Federação de Andebol de Portugal.
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