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Portugal vence Itália
29-11-2006
A Selecção A feminina começou hoje os jogos de Qualificação e entrou a ganhar, contra a Itália, por 33-12.

Na Roménia, as Séniores Femininas fizeram hoje o primeiro dos quatro jogos de Qualificação. Contra a
Itália, Portugal já ganhava ao intervalo por 16-7. A selecção manteu o ritmo ao longo do jogo e no fim o
marcador mostrava 33-12, para Portugal. Cerca de 300 assistiram ao primeiro jogo de Portugal.
"O jogo correu como esperávamos", declarou o treinador Paulo Veiga, "a Itália é uma equipa com
pouca velocidade e algumas dificuldades no ataque e Portugal teve muito boa prestação
defensiva." A selecção portuguesa sofreu 7 golos na primeira parte e apenas 5 na segunda e Paula
Castro rodou toda a equipa ao longo dos 60 minutos.
Amanhã é dia de descanso para todas as selecções e na sexta-feira, dia 1, Portugal vai jogar contra a
Islândia. De acordo com Paulo Veiga, "a Islândia é uma equipa de nível equivalente ao nosso."
Apesar de Portugal ter sido derrotado pela Islândia no Torneio das Nações há pouco tempo, o treinador
afirma que Portugal tem capacidade para vencer a Islândia.
Os golos portugueses foram marcados pelas jogadoras Alexandrina Barbosa (11), Juliana Sousa (7), Ana
Miriam Sousa (5), Ana Seabra (1), Cláudia Novais (1), Renata Tavares (1), Fernanda Carvalho (2),
Cláudia Aguiar (3) e Diana Fernandes (2).
A acompanhar a selecção está o fisioterapeuta João Leitão.
O próximo jogo de Portugal será dia 1 pelas 17:00 locais, contra a Islândia.

Brasil

Mats Olsson espera "muitas coisas" dos jogos contra o Brasil
28-11-2006
De partida para o Rio de Janeiro, o seleccionador Mats Olsson afirma que os jogos no Brasil serão muito importantes, uma vez
que são os últimos embates contra outras equipas, antes dos jogos de qualificação para o Campeonato da Europa em 2008, na
Noruega.

Mats Olsson, seleccionador nacional, viaja para o Brasil com 16 jogadores, para realizar dois jogos
contra a selecção brasileira. Com os jogos de qualificação para o Campeonato da Europa (Noruega,
2008) a aproximarem-se, Olsson aceitou o convite para a equipa se deslocar ao Brasil por vários
motivos. Um dos quais é o facto da renovada selecção nacional ter feito poucos jogos junta e "é
importante que façam mais jogos para não perderem o ritmo de jogar como equipa". Os
últimos jogos da selecção nacional foram no Torneio Grundfos, na Polónia, no passado mês de Outubro.
Habituado a trabalhar com um grupo de 23/24 atletas e a dispor de 4 atletas por posto, Mats Olsson
refere que para a Polónia levou 16 jogadores, e que agora também irá levar 16, sendo que alguns deles,
tais como Cláudio Pedroso, estreia absoluta na Selecção Sénior A, Tiago Rocha, Dario Andrade e Hugo
Rocha não são presenças habituais na selecção. O nosso seleccionador terá oportunidade de os observar
em jogo e realça ainda a importância destas partidas e do desempenho dos atletas, já que a
convocatória seguinte será já para os jogos de qualificação.
Por outro lado, o convite da Confederação Brasileira à nossa Federação, para que a selecção se desloque
ao Brasil é excelente, pois, de acordo com Mats Olsson, "as pessoas podem pensar que o Brasil
está mais fraco que Portugal, mas jogar contra o Brasil em Portugal é uma coisa e jogar
contra o Brasil no Brasil, é outra completamente diferente". O seleccionador nacional tem boas
expectativas para os jogos contra o Brasil e acredita no bom desempenho da selecção nacional.
Portugal vai jogar contra o Brasil nos dias 1 e 3 de Dezembro. A selecção concentra-se hoje num hotel
em Lisboa, partiu ontem pela manhã para o Rio de Janeiro e regressa no próximo dia 4.
Para mais informações sobre a convocatória consulte o site da FAP: www.fpa.pt

