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JO JUVENTUDE
Rumo à Argentina
Equipas nacionais feminina
de futsal e masculina de andebol de praia foram consideradas elegíveis para os
Jogos Olímpicos da Juventude e inscritas no evento a
realizar na Argentina.
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ABC/UMinho

Miguel Batista e Eduardo Mendonça
são reforços na volta aos trabalhos
LATERAL DIREITO E PIVOT um cedido pelo FC Porto, após passagem pelo Chartres, e outro com
contrato de dois anos, por transferência estabelecida com o FC Gaia, chegam ao ABC/UMinho.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

A equipa sénior de andebol masculino do ABC/UMinho começou, ontem, os trabalhos de preparação para a época 2018/19 a
anunciar mais dois reforços: o
esquerdino Miguel Batista, um
lateral direito de 23 anos, 1,96
metros e 113 kg, formado no FC
Porto - que o cede por uma temporada - e com passagem pelo
Avanca, que regressa ao país,
após uma experiência em França, no Chartres; e ainda o pivot
Eduardo Mendonça (1,97 metros e 109 kg), que se transfere
directamente do FC Gaia com
compromisso por duas épocas
com os academistas.
Os dois novos jogadores, com
experiência nas selecções nacionais jovens, propõem para a
equipa técnica, composta por
Jorge Rito e Carlos Ferreira,
mais competitividade naquelas
posições específicas e equilíbrio
de soluções .
Recorde-se que neste defeso o
clube havia anunciado o retorno
do esquerdino José Rolo, formado no Sá Leite, após cinco anos
em Angola, em que coleccionou

FLÁVIO FREITAS

Carlos Matos, vice-presidente do ABC, com os reforços Miguel Batista e Eduardo Mendonça

títulos com a camisola do 1.º de
Dezembro e ainda o ingresso de
Carlos Oliveira, guarda-redes
ex-FC Porto e da selecção nacional sub-18, assim como a aquisição de André Rei, ponta direita

(ex-Águas Santas) e António
Ventura, polivalente de primeira
linha (ex-ISMAI).
Em sentido inverso, saem jogadores como Carlos Martins,
ponta-direita que se junta ao

§reforços

contingente de ex-academistas
que reforçaram o Benfica e ainda Belmiro Alves, lateral, que
vai representar o Águas Santas
ou Tomás Albuquerque, central
de raiz que jogou frequentemen-

te como lateral direito, e que optou por cessar a actividade como
jogador de andebol.
Carlos Matos, o vice-presidente desportivo do ABC, ao comentar para os jornalistas as
aquisições ontem apresentadas,
referiu que são dois atletas que
vieram “colmatar postos específicos onde tínhamos algumas dificuldades. No caso do Miguel
vem juntar-se ao José Rolo, outro reforço que já tínhamos
anunciado. O Eduardo vem suplantar a saída do Roberto e aumentar a competitividade num
posto em que tem também o Rui
Ferreira e o Hugo Rocha”.
Carlos Matos vincou ainda que
o lateral direito Miguel Batista é
um internacional A, que chega
cedido pelo FC Porto durante
uma época, enquanto Eduardo
Mendonça, pivot da selecção nacional de sub-20 que recentemente terminou o Campeonato
da Europa em quarto lugar, chega com um contrato válido por
dois anos.
“São atletas que nós acreditamos que têm muito potencial”,
comentou. Salientando que
Eduardo “é muito forte fisicamente, um atleta que começámos a seguir no ano passado no
início da época”, o dirigente do
ABC fez questão de expressar
“o agradecimento ao FC Gaia”,
e ao seu departamento de andebol “que foi de extrema correcção e lisura neste processo com
um atleta com quem tinha contrato em vigor por mais um ano”
e garantiu que entre as direcções
houve conversas muito interessantes e chegámos a um acordo
a bem de todos”.

Humberto Gomes

Eduardo Mendonça

Miguel Batista

“Orgulho
representar
o ABC”

“Sempre soube
que aqui se
trabalha bem”

“É uma grande felicidade.
Tudo isto é um bocado novo
para mim. Foi tudo um
pouco a correr, mas é um
grande orgulho representar
um clube como o ABC. Agora vamos trabalhar e tentar os
melhores resultados possíveis.
Vamos ver, com o trabalho na equipa, espero acrescentar
o máximo de qualidade possível.
Acredito que o os objectivos do grupo passam por ganhar
o máximo de jogos possível. Na primeira fase, passar nas
seis melhores equipas, e depois é jogo a jogo, ganhar o
máximo possível”.

“É a mesma vontade de vencer. É um desafio com muita
responsabilidade, pois o ABC é
uma grande equipa, tem
grandes objectivos e venho
aqui para ajudar, fazer o que posso e tentar trazer troféus
para a casa.
(Em França) tive alguns problemas pessoais, quis voltar
para Portugal. Surgiu a hipótese do ABC e fiquei logo
muito contente pelo desafio de treinar com o professor
Jorge Rito. Sempre soube que aqui se trabalha bem, é o
que eu procuro. Quero ajudar a equipa, enquadrar-me e
crescer um bocado”.

“Em óptimas
condições para
mais uma época”
“Ser chamado à selecção é uma
prova disso: o trabalho com o
Carlos Ferreira tem feito com
que eu me aguente muito bem
fisicamente e sinto-me em óptimas condições para mais uma
época”. Humberto Gomes,
guarda-redes do ABC e da turma das quinas comenta assim o
momento em que, aos 40 anos,
inicia mais uma época.
“Cada campeonato tem a sua
história e penso que este que
vamos começar agora vai ser
um dos mais competitivos dos
últimos anos, porque tal como
o professor (Jorge Rito) disse,

DR

Humberto Gomes, capitão do ABC

as equipas têm-se reforçado
muito e bem”, referiu ainda,
acrescentando que neste contexto, o valor do ABC “é o de
todos os anos, pois nós jogamos sempre para ganhar”.
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ABC/UMinho
PLANTEL

2018/2019

Posição
Guarda-redes
Humberto Gomes
Cláudio Silva
Carlos Oliveira
Central
Nuno Silva
António Ventura
Lateral esquerdo
Hugo Rosário
Francisco Silva
Lateral direito
José Rolo
Miguel Batista
Ponta esquerda
Dario Andrade
Rafael Peixoto
Ponta direita
Carlos Bandeira
André Rei
Pivot
Hugo Rocha
Rui Ferreira
Eduardo Mendonça

Clube anterior
ABC
ABC
FC Porto (jr.)
ABC
ISMAI
ABC
ABC
1.º Dezembro
Chartres

FLÁVIO FREITAS
ABC
ABC
ABC
Águas Santas
ABC
ABC
FC Gaia

Equipa Técnica
Jorge Rito (treinador principal)
Carlos Ferreira (treinador adjunto)
Departamento Clínico
António Moura Leal (médico)
Adriano Oliveira (fisioterapeuta)

Jogadores que transitam da época anterior recriam-se com bola

FLÁVIO FREITAS

Os que chegam observam para se integrarem

“Vamos ter campeonato mais
competitivo” - diz Jorge Rito
FASE INICIAL NOS SEIS PRIMEIROS e fase final em aproximação aos candidatos ao título: eis o
programa assumido pelo treinador, que antevê concorrência mais renhida.

Direcção
Rui Silva (presidente)
Carlos Matos (vice-presidente desportivo)
Armando Fernandes (director/delegado)

+ jogos-treino
O ABC/UMinho tem
previstos os jogos de
preparação seguintes:
11 de Agosto
Benfica - ABC/UMinho
18 de Agosto
Teucro Pontevedra - ABC
21 de Agosto
ABC - Teucro Pontevedra

TORNEIO DE Á. SANTAS
24 de Agosto
ABC-Avanca
25 de Agosto
ABC - Águas Santas
26 de Agosto
ABC - ISMAI

ANDEBOL
| Rui Serapicos |

Na próxima época do andebol
nacional vamos assistir a um
crescendo de competitividade,
tanto na luta pelo título como
por um lugar na fase inicial entre
os seis primeiros. Essa é uma
tendência que Jorge Rito admite
como provável, tomando como
indicador os reforços que as
equipas anunciaram durante o
defeso. O treinador posiciona o
ABC/UMinho como um clube
concorrente a um lugar entre os
seis primeiros, depois disso, tentar uma aproximação aos que
vão correr pelo título.
“Independentemente das dificuldades por que o clube passa,
nunca nos podemos esquecer
que nós, treinadores e jogadores,
estamos a servir o ABC e que as
exigências neste clube são sempre muito elevadas. Portanto,
vamos tentar sempre, em todos
os campos, dar o máximo e isso
será mais de meio caminho para
conseguirmos vitórias”, disse.

lll
Na primeira jornada do
campeonato nacional
Andebol 1, o ABC joga em
casa com o Avanca.
O jogo está marcado para
dia 1 de Setembro, às 17.30,
no Pavilhão Flávio Sá Leite.

FLÁVIO FREITAS

Jorge Rito e Carlos Ferreira, dupla técnica do ABC

Adiante, Jorge Rito considerou
que “vamos ter uma competição
ainda mais difícil do que tivemos no ano passado. As equipas
que lutaram pelos primeiros lugares reforçaram-se imenso.
Aliás, as equipas que lutam para
ficar nos seis primeiros também.
Portanto, nós vamos ter um campeonato muito mais competitivo
do que tivemos no ano passado”.
Segundo o treinador, perante
este contexto o ABC vai ter que

“trabalhar muito, vai ter que
mostrar a sua raça durante todo
o campeonato, para poder conseguir em primeiro lugar ficar no
grupo das equipas que vão disputar o título e depois, passada
essa fase, tentarmos aproximarnos das equipas do topo. Vai ser
este o nosso desafio para esta
época desportiva”.
Sobre o plantel, e em comparação com a época anterior, Rito
considera que com as entradas

de José Rolo e Miguel Batista
“ficámos com mais alternativas
do lado direito, como não tínhamos no ano passado”.
Lembrando que do lado direito
na temporada finda o ABC jogava com Belmiro Alves (que saiu
para o Águas Santas) ou com
Tomás Albuquerque (que abandonou a competição), o treinador do ABC sustenta que para o
posto específico de lateral direito a equipa fica reforçada com
dois jogadores que “são dessa
posição genuinamente”, oferecendo mais soluções em termos
de ataque.
Mas - acrescenta - “também
são jogadores que em termos defensivos nos podem dar pela sua
altura e pelo seu peso mais consistência”. Além disso, ainda segundo Jorge Rito, também António Ventura, sendo um jogador
universal pode fazer qualquer
posição de primeira linha, e há
uma substituição directa do Carlos Martins pelo André Rei, um
jogador com experiência de I
Divisão.
“Acho que temos um plantel
equilibrado, mas vamos ter de
começar muita coisa de novo,
porque saíram da equipa principal três jogadores nucleares, o
Carlos Martins, o Tomás e o
Belmiro - portanto metade da
equipa saiu - e agora vamos ter
de recomeçar outra vez. Alguns
atletas já conhecem a nossa dinâmica mas os outros vão ter de
recomeçar tudo do zero.”
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Correio

BRAGA

Circuito do Yellow Bus
já conquistou turistas
para visitas à cidade
Págs. 6 e 7

do Minho.pt
TERÇA 7 AGOSTO 2018 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10810 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

AMARES CENAS FINAIS ESTÃO A SER RODADAS NA TERRA ONDE NASCEU, EM FISCAL

“ANTÓNIO VARIAÇÕES MERECE
ESTE FILME HÁ MUITOS ANOS”

BAIRROS SOCIAIS

Obras em Santa Tecla
e Enguardas à espera
apenas de ‘visto’
do Tribunal de Contas

Págs. 12 e 13
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MÚSICA ELECTRÓNICA

Viana do Castelo quer
ser capital do ‘techno’
Pág. 17

Pág. 8
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CASOS DO DIA

Acidentes de trabalho
causam duas mortes em
Famalicão e Guimarães

Publicidade

ANDEBOL

LIGA EUROPA

RB Leipzig ou Craiova
no caminho do SC Braga
para o ‘play-off’
Pág. 18

Vitória SC eliminado
pelo Tondela
Pág. 20

FLÁVIO FREITAS

TAÇA DA LIGA

Reforços
Miguel Batista
e Mendonça
são novidades
no arranque
do ABC/UMinho
Págs. 24 e 25
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Pré-temporada começou ontem no flávio sá leite com cinco reforços

Avelino Lima

Miguel Batista e Eduardo Mendonça
foram novidades no arranque do ABC
dizer.
O lateral direito mostrou-se «muito satisfeito
por trabalhar com Jorge
Rito» e espera ajudar o
ABC a conseguir os objetivos. «Sempre soube que
aqui se trabalhava bem e
é isso que procuro. Vamos procurar vencer jogo a jogo e a partir daí vamos criando os objetivos»,
destacou.

plantel do ABC/UMinho para 2018/19

Cinco reforços
Guarda-redes: Humberto Gomes, Carlos Oliveira (ex-FC Porto) e Cláudio Silva.
Lateral direito: José Rolo (ex-1.º de Agosto) e Miguel Batista (ex-Chartres, França).
Lateral Esquerdo/Pivot: Hugo Rocha
Ponta direita: Carlos Bandeira e André Rei (ex-Águas Santas).
Ponta esquerda: Rafael Peixoto e Dario Andrade
Central: Nuno Silva e António Ventura (ex-Maia/
ISMAI).
Pivot: Eduardo Mendonça (ex-FC Gaia) e Rui
Ferreira.
Lateral Esquerdo/direito: Francisco Silva.

Eduardo Mendonça:
«Orgulho em
representar o ABC»

Vice-presidente Carlos Matos apresentou Miguel Batista e Eduardo Mendonça

ABC/UMinho apresentou dois reforços
no arranque da nova
época desportiva. O
lateral direito internacional portuguê Miguel Batista (ex-Chartres, França)
chega por empréstimo do
FC Porto e o internacional
sub-20 Eduardo Mendonça (ex-FC Gaia) assinou
por dois ano pelo ABC/
/UMinho, conferindo assim mais opções ao técnico Jorge Rito.
Ambos foram apresentados ontem pelo vice-presidente Carlos Matos
e prometeram máximo

O

empenho com a camisola academista.
«São atletas que acreditamos têm muito potencial. O Eduardo Mendonça assinou por dois
anos. É um atleta muito
forte fisicamente que começamos a seguir no ano
passado no início da temporada. Quero expressar
o meu agradecimento ao
FC Gaia que foi de uma
lisura extrema neste processo, já que o atleta tinha em vigor um contrato com o Gaia.
O Miguel Batista é lateral direito, internacional
A, que veio cedido pelo FC
Porto durante uma época.

São dois atletas que vêm
colmatar dois postos específicos em que tínhamos
dificuldades», frisou Carlos Matos.

Miguel Batista:
«Grande
responsabilidade»
Miguel Batista encara esta vinda para o ABC/UMinho como «uma grande
responsabilidade».
«É um novo desafio mas
sempre com a vontade de
vencer. É uma grande responsabilidade porque o
ABC é uma grande equipa que tem sempre grandes objetivos e eu venho
para ajudar», começou por

Jorge rito espera campeonato mais competitivo

Treinador: Jorge Rito
Adjuntos: Carlos Ferreira
Fisioterapeuta: Adriano Oliveira
Médico: Moura Leal

Jogos de preparação
11 agosto: Benfica ABC/UMinho
18 de agosto: Teukro-ABC/UMinho
21 agosto: ABC/UMinho-Teukro (19h00)
Torneio Águas Santas (24 a 26 de agosto)
24 agosto: ABC/UMinho-Avanca (21h30)
25 agosto: ABC/UMinho-Águas Santas (18h00)
26 agostoABC/UMinho-ISMAI (16h00)

Humberto Gomes, capitão do ABC

«Melhorar
o quarto lugar»
Humberto Gomes, guarda-redes e capitão do
ABC, encara a nova época como as anteriores.
«Temos muitas caras novas e queremos fazer uma
boa pré-época para fazermos melhor do que o
ano passado, sobretudo na Taça de Portugal, onde
fomos eliminados de forma surpreendente pela
Sanjoanense. No campeonato queremos melhorar o quarto lugar conseguido no ano passado».
Avelino Lima

«ABC terá que mostrar a sua raça»
O técnico Jorge Rito espera «um campeonato mais
competitivo do que o do ano passado», mas destacou
«as exigências sempre elevadas» do clube academista.
«Nós vamos tentar sempre, em todos os campos, dar
o nosso máximo. E isso será meio caminho andado para conseguirmos as vitórias. Sabemos que as dificuldades vão aumentar, porque os clubes que lutam pelos
primeiros lugares reforçaram-se imenso e as equipas
que lutam para ficar entre os seis primeiros também.
Vamos disputar um campeonato que será muito mais
competitivo do que era no ano passado e o ABC vai
ter que mostrar a sua raça», disse.
Sobre o plantel, Jorge Rito mostrou-se satisfeito por

Equipa técnica

Avelino Lima

Luís Filipe Silva

Já o pivot Eduardo Mendonça disse sentir «um
enorme orgulho em representar um clube como o ABC».
«Com o trabalho espero acrescentar o máximo
de qualidade possível a este plantel.
Os objetivos do grupo
são o de ganhar o máximo de jogos possível. Na
primeira fase estar entre
as primeiras seis equipas
e depois é jogo a jogo»,
frisou.
Miguel Batista (ex-Chatres, França) e Eduardo
Mendonça (ex-FC Gaia)
juntam-se a José Rolo
(ex-1.º de Agosto), Carlos Oliveira (ex-FC Porto),
António Ventura (ex-ISMAI) e André Rei (ex-Águas Santas) como reforços do ABC/UMinho
para 2018/19.

Jorge Rito e Carlos Ferreira
ter mais soluções. «Com a entrada do Miguel Batista e
do José Rolo ficamos com mais alternativas para o lado direito, que não tínhamos no passado mas também
teremos de começar muita coisa de novo», destacou.

Humberto Gomes
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coP
.
EXPLICOU CR1111105
O Comité Olímpico de
Portugal (COP) explicou, na
sequência de protestos, que o
critério de participação nos
Jogos Olimpicos da Juventude, em Buenos Aires (6 a
18/10), apenas permite levar
uma equipa de cada sexo e
modalidade, tendo sido
escolhidas as de andebol
masculino e de futsal
feminino, apesar do
apuramento do andebol de
praia feminino sub-18.
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Bielsa esforça-se no inglês
Marcelo Bielsa treina o Leeds, de
Inglaterra, mas ainda não é o futebol a
chamar a atenção: as "flash interviews" televisivas são hilariantes. Há
um tradutor que lhe explica tudo ao
ouvido e Bielsa repete o melhor que
consegue...

Um artista na cara do golo
Nino Kouter marcou o quinto golo do
Mura frente ao Domzale, em jogo a
contar para a terceira jornada da liga
eslovena. Desmarcado com um passe
em profundidade, ficou cara a cara
com o guarda-redes, mas de um toque
artístico na finalização.

Caixinha em troca de' piropos"
Orientado por Pedro Caixinha, o Cruz
Azul venceu o Tigres por 1-0. Porém, o
final do jogo ficou marcado por um
incidente. O guarda-redes rival
Nahuel Guzmán provocou Caixinha,
apelidando-ode "idiota", e o treinador
respondeu-lhe.

ABC: um histórico que

recusa abandonar o topo
Com uma nova Direção
desde 2017, o ABC, um

clássico do andebol
nacional, já entrou na préépoca, firme na missão de
recuperar financeiramente sem abdicar de estar ao
lados dos grandes
BRUNOJOSÉMREIRA

VE

33
OS TÍTULOS
DO ABC
O clube de Braga é
um dos mais
vitoriosos em
Portugal. A nível
nacional, o ABC
sorna 13 títulos
nacionais, 12 Taças
de Portugal e sete
Supertaças. Nas
provas europeias,
os academistas
conquistaram uma
Taça Challenge. No
total são 33 títulos.
Na última época, foi
quarto classificado
no campeonato
ganho pelo
Sporting. Agora,
volta à luta.

et» OABC, clube histórico e
de pergaminhos em Portugal
- o único que jogou uma final
da Liga dos Campeões
(1993/94) -, prepara a nova
época comumajovem equipa,
cem porcento nacional, e o intuito de integrar o grupo que
luta pelo título, gerindo bem
um orçamento curto.
Os academistas, quartos na
última temporada, começaram ontem a treinar como técnico Jorge Rito, que continua
no comando, contando com
um plantel no qual se destacam o lateral-direito Miguel
Batista, que regressa a Portugal
depois de uma aventura no
Chartres (França), e ainda o
pivõ Mário Mendonça, que
chega do FC Gaia.A dupla foi a
novidade doregressoaostrabalhos,tendosidoanunciadaprecisamente antes do treino.
"Vamos ter uma competição
muito dificil, asequipasque lutarnpelosprimeiroslugaresreforçaram-se imenso, vamos
ter umcampeonatomais competitivo, e o ABC vai ter de
mostrar a sua raça para conseguir ficar entre as equipas que
vão disputar o título e depois,
numa segunda fase, tentar
aproximar das equipas de
topo", referiu Rito, perspetivando a época.
O treinador considera que
tem "um plantei mais equili-

Jorge Rito orienta o primeiro treino dos academistas
bradoecom mais alternativas" tos nucleares da equipa. José
comparativamente com Rolo, Carlos Oliveira, António
2017/18, admitindo que "terá Ventura e André Rei complede começar muita coisa de tam o lote de seis reforços do
novo" face às saídasdeelemen- plante]. minhoto.

O orgulho de dois jovens reforços
O lateral-direito Miguel Batista e o pivô Eduardo
Mendonça, o primeiro por empréstimo de um ano do FC
Porto e o segundo contratado por dois anos ao FC Gaia,
são os mais recentes reforços do ABC. Batista espera
"crescer com Jorge Rito e chegar à seleção" e Mendonça
assume que "tudo é novo", mas está "orgulhoso por
representar" o ABC. A dupla quer "ajudar" o novo clube.

1,1,7k4,0es

1 Humberto Gomes 40 GR ABC
3 José Roto
25 1D 1.°Agosto
5 Miguel Batista
22 11) Chartres
6 Hugo Rocha
35 LE ABC
8 Carlos Bandeira
20 PD ABC
9 Rafael Peboto
20 PE ABC
15 NunoSilva
27 C ABC
16 Carlos Ornfeira
18 GR FCPorto
18 DarkiAnti,ade
37 PE ABC
50 Eduardo Mendonça 20 P FC Gaia
51 Hugo Rosário
27 LE ABC
65 António Ventura 25 C ISMAI
73 André Rei
25 PD AgwisSiTitas
76 Francisco Silva
19 LE ABC
78 Cláudio Silva
21 GR ABC
83 Rui Ferreira
19 P ABC
85 Rui
(iuft)
TreinadodorgeRtto
Adjunto:CariosFerreira
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Vice-campeão europeu não intimidou o Benfica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

07/08/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d6299ab9

Apresentou-se aos seus sócios e adeptos na Luz com derrota diante do Nantes
O Benfica apresentou-se ontem aos seus sócios e adeptos no Pavilhão 2 da Luz com uma exibição de
qualidade diante dos franceses do Nantes, vice-campeões da Europa, deixando muito boas indicações
para esta temporada, apesar da derrota por equilibrados 31-29.
As águias, que começaram a partida com Ristovski (reforço para a baliza), Davide Carvalho, Belone
Moreira, Pedro Seabra, Ricardo Pesqueira, Alexandre Cavalcanti e João Pais, mantiveram-se sempre
muito perto dos gauleses no marcador (a vantagem máxima do Nantes foi de cinco golos) e até
chegaram a ameaçar conseguir um resultado ainda melhor durante a segunda parte, na qual
brilharam, entre outros, Hugo Figueira e o também reforço Carlos Martins.
No final, Carlos Resende estava satisfeito: "De acordo com a morfologia dos atletas que temos,
procuramos induzir um ritmo alto. O andebol moderno vai nesse sentido. O resultado deste jogo com
o Nantes, nesta fase, não é muito importante. Foi o nosso 1º jogo na pré-época, o 2º do Nantes. As
equipas ainda estão longe do que podem fazer. Se este jogo deu indicadores para uma época
vitoriosa? Mais do que este encontro, a época passada deu-nos indicações para um futuro risonho.
Jogámos frente ao vice-campeão europeu e foi bom até para verificar que não existe assim uma
diferença tão grande entre os melhores do mundo e os portugueses."
Canela feliz com pré-época
Entretanto, o Sporting também segue com a sua pré-época e Hugo Canela confessou ao jornal dos
leões que as coisas têm corrido bem: "Estão todos a querer trabalhar muito, que já é algo habitual no
nosso grupo. Esta semana foi muito boa."
Os bicampeões nacionais estão no Qatar e hoje disputam o seu 1º encontro do estágio, frente à
seleção local. "Temos a sorte de já ter uma base de jogadores mas vamos ter a chance de estarmos
concentrados só em andebol, num sítio com boas condições para podermos fazê-lo."
05 agosto 2018
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