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111 Nos dias 19 e 20, os pa-
vilhões de Oliveira do Hospital 
(19H30) e Tábua (17H00), rece-
bem, respetivamente, dois jogos 
de preparação entre as seleções 
nacionais de Portugal e Tunísia.

O “Torneio de Andebol de Elite 
Internacional” leva aos dois conce-
lhos os melhores praticantes nacio-
nais, numa jornada de promoção 
da modalidade, mas que serve tam-
bém de preparação à equipa lusa, 
com vista ao europeu da Polónia.

Ontem, na apresentação do 
evento, Nuno Ribeiro, vereador do 
Desporto da Câmara de Oliveira 
do Hospital, manifestou “prazer 
e honra por receber as duas sele-
ções”, valorizando o “trabalho e 
colaboração dos dois municípios” 
envolvidos na organização.

O autarca lembrou que as parce-
rias entre as autarquias se esten-
dem a outras áreas, com o objeti-
vo de criação de mais-valias para 
ambas, sublinhando o importan-
te apoio da Associação de Desen-
volvimento Integrado de Tábua e 
Oliveira do Hospital (ADITO). “De 
mãos dadas teremos mais a ga-
nhar”, acrescentou, fazendo depois 
o apelo à população para que com-

pareça nos pavilhões (as entradas 
são gratuitas).

Já Ricardo Cruz, vereador do Des-
porto da Câmara de Tábua, reite-
rou a importância da parceria en-
tre autarquias, que se traduz em 
ganhos para os habitantes. “Abri-
mos a porta a um grande evento 
de andebol e logo com a seleção. 
Melhor era quase impossível”, des-
tacou o autarca tabuense.

Para Ricardo Cruz este tipo de 
organizações “trazem pessoas aos 
locais” e permitem levar a moda-
lidade junto dos jovens dos dois 
concelhos.

(Re)Conquistar Coimbra
Augusto Silva, vice-presidente da 

Federação de Andebol de Portu-
gal (FAP), lembrou que estes jogos 
antecedem a preparação nacio-
nal com vista à qualificação para 
o europeu, realizados em “dois 
concelhos que respeitam muito 
o desporto e com infraestruturas 
fantásticas”.

O dirigente adiantou ainda que 
a federação pretende alargar a sua 
área de influência no distrito de 
Coimbra, conquistando espaço 
entretanto perdido com o tempo. 

Segundo Augusto Silva, o andebol 
é a “segunda modalidade nacional 
a nível de implantação e resultados 
internacionais”, sublinhando que 
a seleção é o “expoente máximo 
em termos de jogadores”. Por isso, 
“estão, à partida, garantidos dois 
excelentes jogos”, frisou.

A terminar, o vice-presidente da 
FAP disse que “este jogo será o ar-
ranque para, no futuro, termos a 
implantação que o distrito merece”.

“Aposta brilhante”
José Francisco Rolo, da ADITO, 

destacou a presença de “andebol 
de elite” na região, razão pela qual 
saudou “esta aposta brilhante”. 

O responsável mostrou-se sa-
tisfeito com a possibilidade de se 
assistir a andebol de “alta compe-
tição no interior” do país.

“Vamos fazer tudo para promover 
a modalidade”, garantiu, lembran-
do depois que os dois concelhos 
são muito ecléticos em termos des-
portivos. José Francisco Rolo espera 
que Oliveira do Hospital e Tábua se 
transformem na “capital nacional 
do andebol” durante dois dias, ape-
lando à presença do público.
| José Armando Torres

Andebol Elite joga em
Oliveira do Hospital  e Tábua

Horácio Poiares, Augusto Silva, Nuno Ribeiro, José Francisco Rolo, Ricardo Cruz e Rolando Freitas

DB-Luís Carregã
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Andebol 
Selecionador antevê 
“bom teste”

111 Rolando Freitas, selecio-
nador nacional, mostrou-se sa-
tisfeito “pela oportunidade de 
estar em Oliveira do Hospital e 
Tábua”, lembrando que o traba-
lho do selecionador não se limita 
ao campo, mas também as estas 
articulações com os concelhos, 
que são “fundamentais”.

O técnico assumiu o interesse 
em ter “bom andebol na região”, 
pelo que “é com muito gosto que 
trazemos a primeira equipa na-
cional, para dar uma imagem de 
qualidade e atrair mais jovens 
para a modalidade”.

“Temos condições ótimas para 
desenvolver o trabalho aqui”, ga-
rantiu o selecionador, admitindo 
que os jogos com a Tunísia “serão 
um excelente teste em termos 
f ísicos”. Segundo Rolando Frei-
tas, esta é “uma oportunidade 
de estar com os nossos melhores 
jogadores para testar o que pode 
ser a nossa época no futuro”. A 
terminar, prometeu disponibi-
lidade máxima da seleção para 
“cativar jovens e promover a mo-
dalidade”.

Recorde-se que Portugal prepa-
ra-se para disputar o apuramento 
para o Campeonato da Europa de 
2016, a realizar na Polónia. J.A.T.

DB-Luís Carregã

Rolando Freitas
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Margarida Prata

Duas selecções nacionais, dois
jogos a 19 e 20 de Setembro e
dois concelhos - Oliveira do
Hospital e Tábua - para os aco-
lher. «Estamos perante dois
concelhos que respeitam
muito o desporto, que têm di-
nâmicas desportivas interes-
santes e possuem, além disso,
infra-estruturas fantásticas»,
observou o vice-presidente da
Federação Portuguesa de An-
dedol (FPA).

Augusto Silva não tem dúvi-
das de que estes factores con-
jugados contribuíram para a
colocação de ambos os jogos
em Oliveira do Hospital e Tá-
bua, «em homenagem tam-
bém aquilo que os dois con-
celhos fazem pelo desporto».

Além destas condições, o di-
rigente não esconde que o ob-
jectivo deste torneio passa
igualmente por «alargar a área
de abrangência no distrito de
Coimbra» e para tal «nada me-
lhor que organizar dois jogos
de selecção para fazer essa
propaganda».

«Estão garantidas as condi-
ções para assistirmos aqui a
dois excelentes jogos, espera-
mos que isso aconteça e que

possamos retirar daqui frutos,
reforçando o andebol no dis-
trito de Coimbra que já foi mais
forte do que é actualmente»,
argumentou ainda o dirigente.

Também o seleccionador na-
cional, Rolando Freitas, realçou
o interesse da Federação em ter
«bom andebol na região» e daí
trazerem até estes dois conce-
lhos «a primeira equipa nacio-
nal para dar uma imagem da

qualidade e do espectáculo de
uma modalidade que tem to-
dos os atributos de moderni-
dade».

Praticante confesso de ande-
bol de “sofá”, na medida em
que «sempre gostou muito de
ver jogos de andebol, o vice-
-presidente da Câmara de Oli-
veira do Hospital, José Fran-
cisco Rolo, destacou, por sua
vez, o facto do andebol de elite
nunca ter vindo a esta região,
pelo que considerou a escolha
da FPA uma «aposta brilhante».

«São as pessoas de Oliveira
que vão a Tábua, são as de Tá-

bua, de Arganil e Nelas que vêm
a Oliveira, e isto ajuda a eco-
nomia local», afirmou, acredi-
tando que é de mãos dadas que
as autarquias devem trabalhar
seja no desporto, seja noutras
áreas de forma a «atrair gran-
des eventos de massas».

Para o vereador do desporto
da Câmara de Oliveira do Hos-
pital, Nuno Ribeiro, o evento
só foi possível graças ao «trato
fácil» que existe entre os dois
municípios, que já desenvol-
vem «um bom trabalho» nou-
tras áreas, nomeadamente na
promoção do comércio local. 

Também o vereador do des-
porto da Câmara de Tábua, Ri-
cardo Cruz, sublinhou a rela-
ção de «boas práticas» que tem
existido entre as duas autar-
quias, que nesse fim-de-se-
mana vão estar de mãos dadas
no desporto, «abrindo assim as
portas a um grande evento» e
a uma modalidade que, apesar
de pouco implantada, tem con-
dições para crescer na região.
O primeiro jogo das selecções
de Portugal e da Tunisia tem
lugar dia 19 (sábado, às 19h30)
no Pavilhão Municipal de Oli-
veira e, o segundo, em Tábua,
dia 20 (domingo, às 17h00), no
Pavilhão Multiusos. |

Entradas gratuitas
para os jogos de
Oliveira do Hospital,
pelas 19h30, e Tábua,
a partir das 17h00

Oliveira do Hospital
e Tábua são capitais
nacionais do andebol 
Dinâmica Selecções de Portugal e Tunísia disputam
torneio de “elite” nestes dois concelhos da Beira Serra

Horácio Poiares, Augusto Silva, Nuno Ribeiro, Francisco Rolo, Ricardo Cruz e Rolando Freitas
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Rolando Freitas: «Esperança na qualificação»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=36348639

/

 
[ler mais] O selecionador Rolando Freitas considerou, esta quinta-feira, um "excelente teste" os dois
jogos de preparação que a seleção vai disputar com a Tunísia, a 19 e 20 de setembro, em Oliveira do
Hospital e Tábua. Portugal vai disputar o apuramento para o Campeonato da Europa de andebol de
2016, marcado para a Polónia, com as seleções da Hungria, Rússia e Ucrânia, inseridas no Grupo 5 da
fase de qualificação. "A nossa perspetiva é encontrar um espaço entre os dois melhores ou,
eventualmente, o terceiro melhor, para irmos ao próximo campeonato europeu, que é o nosso
objetivo claro", frisou Rolando de Freitas, em Oliveira do Hospital, na conferência de imprensa de
apresentação do "Torneio de Andebol de Elite Internacional". Considerando os dois particulares com a
Tunísia como um "excelente teste", o selecionador nacional disse que Portugal integra um grupo
"muito equilibrado", mas que a equipa das "quinas" tem mostrado muita competência, embora duas
destas seleções (Hungria, no top 8, e Rússia) estejam mais assiduamente nos campeonatos. "Tem de
nos acompanhar o fator sorte, de motivação e de trabalho e estamos em crer que, no final, podemos
ter essa esperança na qualificação", sublinhou Rolando de Freitas, referindo que a seleção pode testar,
nestes dois jogos, "com os nossos melhores jogadores, aquilo que pode vir a ser a nossa época". O
vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, Augusto Silva, considerou as partidas com os
tunisinos como "extremamente importantes" para a preparação da fase de qualificação: "esperamos
ser felizes aqui para que essa se felicidade se prolongue". O responsável frisou que a escolha de
Oliveira de Hospital e Tábua se insere numa estratégia de "alargamento da área de influência da
modalidade no distrito de Coimbra", em que o "andebol já foi mais forte, mas que atualmente está
mais débil", contrariamente ao que acontece nos distritos vizinhos. "Pretendemos alargar a nossa área
de influência neste distrito e, por isso, nada melhor, do que organizarmos dois jogos da seleção para
fazer essa propaganda", referiu Augusto Silva, salientando que o andebol é a segunda modalidade
nacional e a segunda com melhores resultados a nível internacional. Os jogos da seleção nacional de
andebol realizam-se no dia 19 de setembro, às 19h30, no Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital, e
no dia 20, às 17 horas, no Multiusos de Tábua, com entradas gratuitas.
 
 11-09-2014
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Seleção de andebol prepara qualificação para Euro2016 com teste frente à Tunísia |
Jornal Açores 9
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/09/2014

Meio: Açores 9 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=450606b0

/

 
O selecionador de andebol de Portugal, Rolando Freitas, considerou hoje um "excelente teste" os dois
jogos de preparação que a seleção vai disputar com a Tunísia, a 19 e 20 de setembro, em Oliveira do
Hospital e Tábua.
 
 14h44 - 11 de Setembro de 2014 |
 
 Portugal vai disputar o apuramento para o Campeonato da Europa de andebol de 2016, marcado para
a Polónia, com as seleções da Hungria, Rússia e Ucrânia, inseridas no Grupo 5 da fase de qualificação.
 
 "A nossa perspetiva é encontrar um espaço entre os dois melhores ou, eventualmente, o terceiro
melhor, para irmos ao próximo campeonato europeu, que é o nosso objetivo claro", frisou Rolando de
Freitas, em Oliveira do Hospital, na conferência de imprensa de apresentação do "Torneio de Andebol
de Elite Internacional".
 
 Considerando os dois particulares com a Tunísia como um "excelente teste", o selecionador nacional
disse que Portugal integra um grupo "muito equilibrado", mas que a equipa das "quinas" tem
mostrado muita competência, embora duas destas seleções (Hungria, no top 8, e Rússia) estejam
mais assiduamente nos campeonatos.
 
 "Tem de nos acompanhar o fator sorte, de motivação e de trabalho e estamos em crer que, no final,
podemos ter essa esperança na qualificação", sublinhou Rolando de Freitas, referindo que a seleção
pode testar, nestes dois jogos, "com os nossos melhores jogadores, aquilo que pode vir a ser a nossa
época".
 
 O vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, Augusto Silva, considerou as partidas com os
tunisinos como "extremamente importantes" para a preparação da fase de qualificação: "esperamos
ser felizes aqui para que essa se felicidade se prolongue".
 
 O responsável frisou que a escolha de Oliveira de Hospital e Tábua se insere numa estratégia de
"alargamento da área de influência da modalidade no distrito de Coimbra", em que o "andebol já foi
mais forte, mas que atualmente está mais débil", contrariamente ao que acontece nos distritos
vizinhos.
 
 "Pretendemos alargar a nossa área de influência neste distrito e, por isso, nada melhor, do que
organizarmos dois jogos da seleção para fazer essa propaganda", referiu Augusto Silva, salientando
que o andebol é a segunda modalidade nacional e a segunda com melhores resultados a nível
internacional.
 
 Os jogos da seleção nacional de andebol realizam-se no dia 19 de setembro, às 19:30, no Pavilhão
Municipal de Oliveira do Hospital, e no dia 20, às 17:00, no Multiusos de Tábua, com entradas
gratuitas.
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