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A1

Selecionador de andebol diz que Portugal está num dos grupos mais complicados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/selecionador-de-andebol-diz-que-portugal-esta-num-dos-grupos-mais-complicados=f837733

/

 
Nazaré, 25 out (Lusa) -- O selecionador português de andebol, Rolando Freitas, disse hoje que a
seleção lusa está num dos grupos mais complicados de acesso ao "play-off" de apuramento para o
Mundial, mas ainda assim acredita na passagem da equipa. "Temos dos grupos [grupo 5] mais
complicados dos últimos anos de acesso ao `play-off' do campeonato do Mundo", considerou o
selecionador, referindo-se às equipas da Letónia, que defrontará a 30 de outubro, e da Bósnia, com
quem medirá forças a 3 de novembro. Reconhecendo que os últimos jogos com a Letónia "não foram
fáceis" e com base no conhecimento que tem do que aquelas duas seleções podem fazer, Rolando
Freitas admitiu que os portugueses poderão ficar "surpreendidos" com a Letónia, apesar de acreditar
na vitória da seleção lusa.
 
 Sexta feira, 25 de outubro de 2013
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A2

Seleção de andebol confiante no apuramento para o campeonato do Mundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/selecao-de-andebol-confiante-no-apuramento-para-o-campeonato-do-mundo=f837709

/

 
Nazaré, 25 out (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol acredita que pode ganhar os dois primeiros
jogos de apuramento para o para o "play-off" do Campeonato do Mundo do Qatar2015, asseguraram
hoje alguns jogadores após o primeiro treino da equipa.
 
 "Queremos muito apurar-nos para o 'play-of'" e temos todas as condições para isso", disse à agência
Lusa Carlos Carneiro, afirmando-se confiante nos resultados da equipa que " está a jogar bem mesmo
internacionalmente".
 
 O jogador do Benfica, que entregou a braçadeira de capitão, assegura que esse facto não tem
"qualquer influência no relacionamento com a equipa ou com o treinador".
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Jorge Silva rende o lesionado Wilson Davyes na seleção portuguesa de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/jorge-silva-rende-o-lesionado-wilson-davyes-na-selecao-portuguesa-de-andebol=f837775

/

 
Lisboa, 25 out (Lusa) -- O primeira linha Wilson Davyes, do FC Porto, foi dispensado da seleção
portuguesa de andebol, devido a problemas físicos, e substituído por Jorge Silva, anunciou hoje a
Federação de Andebol de Portugal (FPA).
 
 De acordo com o organismo, Wilson Davyes juntou-se na quinta-feira à seleção já fisicamente
condicionado e, depois de hoje ter sido reavaliado, foi dispensando dos trabalhos da equipa lusa.
 
 Para o seu lado foi chamado Jorge Silva, jogador de 24 anos que atua nos espanhóis do Balonmano
Guadalajara.
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Seleção de andebol confiante no apuramento para o campeonato do Mundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2013

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=664526

/

 
HOJE Ã s 17:43
 
 A seleção portuguesa de andebol acredita que pode ganhar os dois primeiros jogos de apuramento
para o play-off do Campeonato do Mundo do Qatar2015, asseguraram hoje alguns jogadores após o
primeiro treino da equipa.
 
 Queremos muito apurar-nos para o play-off e temos todas as condições para isso, disse à agência
Lusa Carlos Carneiro, afirmando-se confiante nos resultados da equipa que está a jogar bem mesmo
internacionalmente.
 
 O jogador do Benfica, que entregou a braçadeira de capitão, assegura que esse facto não tem
qualquer influência no relacionamento com a equipa ou com o treinador.
 
 Diário Digital com Lusa
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Andebol: Portugal está «num dos grupos mais complicados», diz selecionador
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2013

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=664540

/

 
HOJE Ã s 18:19
 
 O selecionador português de andebol, Rolando Freitas, disse hoje que a seleção lusa está num dos
grupos mais complicados de acesso ao play-off de apuramento para o Mundial, mas ainda assim
acredita na passagem da equipa.
 
 Temos dos grupos [grupo 5] mais complicados dos últimos anos de acesso ao play-off do campeonato
do Mundo, considerou o selecionador, referindo-se às equipas da Letónia, que defrontará a 30 de
outubro, e da Bósnia, com quem medirá forças a 3 de novembro.
 
 Reconhecendo que os últimos jogos com a Letónia não foram fáceis e com base no conhecimento que
tem do que aquelas duas seleções podem fazer, Rolando Freitas admitiu que os portugueses poderão
ficar surpreendidos com a Letónia, apesar de acreditar na vitória da seleção lusa.
 
 Diário Digital com Lusa
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  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária
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  Cores: Preto e Branco
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  Corte: 1 de 1ID: 50448733 25-10-2013

ANDEBOL
Nacional da 3.ª Divisão
- Zona Aveiro e Viseu
2ª Jornada
Amanhã Estarreja-Académico Vi-
seu e ACD Monte-AC Lamego

Nacional de Juvenis 
- 1.ª Divisão-Zona 2
9ª Jornada
Amanhã Gondomar Cultural-NA
Penedono (15h00), AC Lamego-
Deragon Force/FC Porto (15h00),
Colégio Carvalhos-EA Moimenta
Beira (12h00), ABC Braga SAD B-
GC Tarouca (15h00) e SC Salguei-
ros-Boavista FC (14h00).
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal
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  Corte: 1 de 1ID: 50448515 25-10-2013

DR

Juventude de Mar perdeu em casa

Andebol
Didáxis vence (21-26)
Juventude de Mar
em Esposende
No passado sábado, a Didáxis des-
locou-se ao recinto da Juventude
do Mar, em Esposende, para reali-
zar mais uma jornada do campeo-
nato de juvenis, tendo vencido por
21-26.  Num jogo pautado por
constantes alternâncias no marca-
dor, a Didáxis manteve o ritmo e
nos últimos quinze minutos assu-
miu definitivamente a liderança.
De realçar o acerto de Diana Olivei-
ra, Filipa Gonçalves e Ana Coelho
que marcaram vinte dos vinte e seis
golos da equipa famalicense.
Cumpridas três jornadas do cam-
peonato de juvenis, a Didáxis conta
por vitórias os dois jogos disputa-
dos, tendo cumprido a sua folga na
segunda jornada. 
Está a ser um começo muito positi-
vo para a Didáxis, pois já venceu
duas equipas com aspirações à pas-
sagem para a segunda fase do
campeonato (Maiastars e Juventu-
de do Mar). 
Amanhã recebem o A.C. Vermoim,
às 17 horas, em Riba de Ave.  
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1º Troféu Internacional de Seleções Nacionais de Andebol INAS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2013

Meio: Atletismo Magazine.com

URL:
http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-desporto-para-pessoas-com-deficiencia/13042-1-trofeu-internacional-de-selecoes-

nacionais-de-andebol-inas

/

 
Publicado em sexta, 25 de outubro de 2013
 
 Primeiro Troféu de Seleções é no Colégio de Gaia
 
 
 É já nos próximos dias 2 e 3 de novembro que o Colégio de Gaia recebe o 1º Troféu Internacional de
Seleções Nacionais de Andebol para jogadores com deficiência intelectual que dá pelo nome de
"ANDDIball International Cup 2013".
 
 Frente-a-frente estarão Portugal e França num duplo embate agendado para as 15:00h de sábado
(dia 2) e para a mesma hora no dia seguinte (domingo, dia 3).
 
 A organização está a cargo da Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual
(ANDDI-Portugal) membro da Federação Internacional de Desporto para Atletas com Deficiência
Intelectual (INAS), com o apoio da Federação de Andebol de Portugal (FAP), a Federação Portuguesa
de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD) e a Associação de Andebol do Porto (AAP).
 
 A Seleção Nacional de Portugal será composta por 16 jogadores escolhidos pelo técnico António
Pereira, que revela "que este Torneio servirá para aferir em que patamar a nossa Seleção se encontra
relativamente a outro país que iniciou o contacto com a modalidade sensivelmente ao mesmo tempo
que Portugal. Um segundo objetivo é preparar esta equipa para o 1º Campeonato da Europa que em
princípio se realizará no próximo ano".
 
 De referir ainda, que o antigo internacional português e atual treinador Carlos Resende aceitou o
convite para apadrinhar o evento, tal como em Outubro de 2011 quando deu o seu contributo no 1º
Encontro Experimental de Andebol - "ANDDIball Project 2011", precisamente no Colégio de Gaia.
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Carlos Sousa

A selecção nacional feminina
de andebol defronta amanhã a
sua congénere Montenegro, no
Pavilhão Multidesportos Mário
Mexia, em Coimbra, às 15h00,
em jogo da 2.ª jornada da fase
de qualificação do Grupo 3
para o Campeonato da Europa
que terá lugar na Hungria e
Croácia em Dezembro do pró-
ximo ano.

Liderada pelo seleccionador
nacional João Florêncio, a
equipa das “quinas” já se en-
contra em Coimbra a preparar
o embate com a fortíssima for-
mação montenegrina, numa
partida em que a selecção na-
cional espera ter casa cheia,
até porque as entradas são
gratuitas.

Depois da derrota com a Re-
pública Checa (35-20), em que
o jogo não correu de feição ao
seleccionado luso, o adversário
de amanhã é o Montenegro
que ostenta o título de campeã
europeia e vice-campeã olím-
pica. Para superar as dificulda-
des, a jovem selecção portu-
guesa necessita de uma exibi-
ção quase perfeita para vencer
o Montenegro.

João Florêncio, selecciona-
dor nacional, revelou que «a
equipa está preparada para de-
frontar as montenegrinas, uma
formação que dispensa apre-
sentações». «Já a República
Che ca era muito forte e conse-
guimos demonstrar o nosso
valor. Naturalmente que vamos
ter pela frente uma tarefa difícil
mas todo o grupo de trabalho
encara esta partida com enor -
me vontade de vencer», disse.

«Apesar de terem manifes-
tado tristeza pelo resultado ne-
gativo na República Checa, o
estado de espírito da equipa
está bem. O grupo está prepa-
rado para lutar e dignificar
Portugal, independentemente
do valor das nossas adversá-
rias», acrescentou o creden-
ciado seleccionador nacional
que, ontem, ao final da tarde,
deu uma “injecção” de incen-
tivo às suas atletas no Pavilhão
Mário Mexia.

O Montenegro, que vem de
um triunfo caseiro frente à Po-
lónia, por 25-21, é definido por
João Florêncio como «um ad-
versário teoricamente mais
forte do grupo, um conjunto de
atletas do melhor que existe na
Europa, assim como as pró-
prias polacas».

Face ao poderio das monte-
negrinas, o jogo de amanhã não
deixa de ser especial para o se-
leccionado lusitano, sobretudo
pela exigência que estas parti-

das acarretam: «Esperamos ser
capazes de corresponder às ex-
pectativas, colocando em cam -
po o grau elevado de competi-
tividade nos sentido de promo-
ver a modalidade, sem descu-
rar que a nossa equipa vai de-
frontar uma formação bastante
forte e coesa», afirmou o selec-
cionador nacional.

«Esta selecção tem vindo a
crescer a partir de um pro-

cesso lógico e de gradual re-
novação natural. A equipa pos-
sui jogadoras com bastante
experiência mas também des-
fruta de muita juventude com
muito potencial. Trata-se de
factores essenciais para que se
possa trabalhar ao mais alto
nível. Vamos procurar propor-
cionar um bom espectáculo.
Esperamos ter um bom apoio
da cidade e de toda a juven-
tude de Coimbra, fazendo do
jogo uma boa jornada de pro-
moção do andebol feminino
em Portugal», disse o seelec-
cionador.

O facto da selecção nacional
jogar em Coimbra pode reunir
vantagens adicionais, sobre-
tudo porque permite ao selec-
cionador nacional não ter de
trabalhar os aspectos motiva-
dores, porque esses existem por
natureza. João Florêncio não
tem dúvidas de que «é funda-
mental o apoio incondicional
de todos em torno da equipa»,
esperando que, amanhã, às
15h00, encontre no Pavilhão
Mário Mexia «uma moldura
humana que ajude a catapultar
a ambição da equipa».|

Portugal defronta amanhã
o Montenegro em Coimbra

João Florêncio: “Portugal está confiante num bom resultado”

Seleccionador
diz que é importante
o apoio incondicional
dos conimbricenses no
Pavilhão Mário Mexia

Andebol
Europeu feminino

CLÁUDIA LOBO
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Portugal defronta
Montenegro 
em Coimbra
Andebol | P13
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ABC, Sporting e FC Porto vitoriosos na 9.ª jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/10/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=436065

/

 
ABC, Sporting e FC Porto venceram os respetivos compromissos da 9.ª jornada do Campeonato
Nacional de andebol.
O ABC recebeu e bateu o Águas Santas, por 32-23, somando agora 23 pontos no comando da
classificação, em igualdade pontual com o Sporting, que foi ao Funchal vencer o Madeira SAD por 34-
29.
Na deslocação a Lisboa, o FC Porto impôs-se ao Passos Manuel por 25-22. Os azuis e brancos são
terceiros, com 22 pontos.
A 9.ª jornada prossegue esta quinta-feira, com o jogo entre o ISMAI e o Benfica, na Maia.
 Resultados:
Madeira SAD - Sporting, 29-34
Passos Manuel - FC Porto, 22-25
ABC - Águas Santas, 32-23
Quinta-feira
Maia-ISMAI - Benfica
Sábado
Fafe - Belenenses
Sporting da Horta - Avanca,
 Classificação:
1. ABC 9 jogos/ 23 pontos
2. Sporting 9 / 23
3. FC Porto 8 / 22
 4. Águas Santas 9 / 21
 5. Benfica 8 / 20
 6. Madeira SAD 8 / 15
 7. Sp. Horta 7 / 13
 8. Fafe 8 / 13
 9. Belenenses 8 / 12
10. Passos Manuel 8 / 11
11. Avanca 7 / 9
12. ISMAI 7 /9
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Jorge Silva chamado à seleção - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3498263

/

 
Lateral-direito foi convocado após a dispensa de Wilson Davyes. A Seleção de andebol está a preparar
o arranque da fase de qualificação para o Mundial de 2015
 
 O lateral-direito Jorge Silva é o mais recente convocado da Seleção Nacional de andebol. O canhoto,
de 24 anos, formado no FC Porto e a jogar no Guadalajara, de Espanha, vem colmatar a saída de
Wilson Davyes, que se apresentou na Nazaré condicionado.
 
 "É um orgulho enorme, ao fim e ao cabo representar a Seleção Nacional é sonho de qualquer atleta
profissional. Estou muito contente", disse Jorge Silva a O JOGO, que este sábado ainda vai defrontar o
Logrono na Liga Asobal.
 
 Recorde-se que a Seleção Nacional cumpriu esta sexta-feira o primeiro dia de trabalho, encontrando-
se a preparar os jogos iniciais da pré-qualificação para o mundial de 2015, que vai jogar-se no Catar.
Portugal joga sábado com Israel, encontro de caráter particular, e depois receberá a Letónia e
desloca-se à Bósnia-Herzegovina, nos dois primeiros jogos da pré-qualificação, marcados para os dias
30 de outubro e 3 de novembro.
 
 Nome Posição Clube
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Jorge Silva chamado à seleção - MSN Desporto - Artigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2013

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/jorge-silva-chamado-%c3%a0-sele%c3%a7%c3%a3o

/

 
Actualizado: Fri, 25 Oct 2013 21:13:35 GMT
 
 Jorge Silva chamado à seleção
Sportinveste Multimédia
Jorge Silva chamado à seleção
 
Lateral-direito foi convocado após a dispensa de Wilson Davyes. A Seleção de andebol está a preparar
o arranque da fase de qualificação para o Mundial de 2015.
O lateral-direito Jorge Silva é o mais recente convocado da Seleção Nacional de andebol. O canhoto,
de 24 anos, formado no FC Porto e a jogar no Guadalajara, de Espanha, vem colmatar a saída de
Wilson Davyes, que se apresentou na Nazaré condicionado.
"É um orgulho enorme, ao fim e ao cabo representar a Seleção Nacional é sonho de qualquer atleta
profissional. Estou muito contente", disse Jorge Silva a O JOGO, que este sábado ainda vai defrontar o
Logrono na Liga Asobal.
Recorde-se que a Seleção Nacional cumpriu esta sexta-feira o primeiro dia de trabalho, encontrando-
se a preparar os jogos iniciais da pré-qualificação para o mundial de 2015, que vai jogar-se no Catar.
Portugal joga sábado com Israel, encontro de caráter particular, e depois receberá a Letónia e
desloca-se à Bósnia-Herzegovina, nos dois primeiros jogos da pré-qualificação, marcados para os dias
30 de outubro e 3 de novembro.
Fonte: OJOGO
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 Tiago Rocha foi o melhor da Champions!
Sportinveste Multimédia
Tiago Rocha foi o melhor da Champions!
 
Tiago Rocha já tinha sido eleito para a equipa ideal da quarta jornada da fase de grupos da Champions
de andebol, mas agora viu o fantástico jogo que fez com o Dunquerque premiado, numa votação
online promovida pela própria Federação Europeia, de uma forma ainda mais brilhante: foi o melhor
de toda a ronda.
O pivô dos dragões, que fez seis golos em sete remates contra a equipa francesa, é assim considerado
o melhor da jornada, juntando mais um prémio individual ao coletivo, já que os dragões alcançaram
nesse encontro a primeira vitória na prova.
Fonte: OJogo
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A seleção portuguesa acredita que pode ganhar os dois primeiros jogos de apuramento para o playoff
do Campeonato do Mundo do Qatar'2015, asseguraram esta sexta-feira alguns jogadores após o
primeiro treino da equipa. "Queremos muito apurar-nos para o playoff e temos todas as condições
para isso", disse à agência Lusa Carlos Carneiro, afirmando-se confiante nos resultados da equipa que
"está a jogar bem mesmo internacionalmente". O jogador do Benfica, que entregou a braçadeira de
capitão, assegura que esse facto não tem "qualquer influência no relacionamento com a equipa ou
com o treinador". Carlos Carneiro suspendeu as funções de capitão do Benfica e da seleção portuguesa
enquanto decorrer o processo de inquérito a incidentes no final do último Benfica-FC Porto, do
campeonato nacional de andebol. O jogador do Benfica diz-se "muito motivado" para ajudar a seleção
a superar as dificuldades nos próximos confrontos com a Letónia a 30 de outubro, na Nazaré, e com a
Bósnia Herzegovina, em Sarajevo, no dia 3 de novembro. "São dois adversários nada fáceis e que têm
um muito bom conjunto de jogadores, mas acredito que preparando bem os jogos temos condições
para ganhar", corrobora, por seu lado, Wilson Davyes. A frequentar o primeiro ano do curso de
Ciências da Comunicação, o jogador, de ascendência guineense, reconhece não ser fácil "conciliar o
estágio e o curso", mas garante que as dificuldades não diminuem a vontade de " cumprir o objetivo
coletivo de nos apurarmos para a fase final". Destacando as vitórias conseguidas pela seleção, nas
duas últimas décadas, contra a Macedónia e a Eslovénia, Wilson Davyes espera que "o crescimento em
termos competitivos e de exibição" demonstrado pela seleção nacional venha a "concretizar-se em
vitórias". A expectativa é igualmente partilhada por Pedro Solha, jogador do Sporting, para quem o
primeiro treino realizado hoje de manhã na Nazaré testemunha que os jogadores "estão todos
alinhados e motivados para seguirem o mesmo caminho", rumo à fase final. Para isso concorre,
segundo o jogador, o "bom ambiente no balneário" onde, apesar de oriundos de clubes rivais, os
jogadores se dão "todos muito bem e está toda a gente com uma moral em alta para fazer o melhor
possível". A equipa apela a que muito público assista ao jogo com a Letónia, onde a seleção espera
receber "muito apoio" e sentir que Portugal está com a equipa e tenha orgulho no andebol português,
que é um modalidade muito bonita e muito bem jogada", conclui. A seleção nacional sénior masculina
de Portugal está desde quinta-feira na Nazaré em estágio de preparação tendo em vista os dois
primeiros jogos do Grupo 5 da fase de apuramento para o playoff do Campeonato do Mundo
Qatar'2015. A equipa irá realizar, por norma, dois treinos diários e algumas ações de desenvolvimento
e divulgação da modalidade junto da comunidade local e efetuou hoje um encontro aberto entre os
jogadores, equipa técnica e comunicação social. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
 
 

Página 21



A22

:.: Jorge Silva rende Wilson Davyes na seleção - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=850715

/

 
O primeira linha Wilson Davyes, do FC Porto, foi dispensado da seleção portuguesa, devido a
problemas físicos, e substituído por Jorge Silva, anunciou esta sexta-feira a Federação de Andebol de
Portugal (FPA). De acordo com o organismo, Wilson Davyes juntou-se na quinta-feira à seleção já
fisicamente condicionado e, depois de hoje ter sido reavaliado, foi dispensando dos trabalhos da
equipa lusa. Para o seu lado foi chamado Jorge Silva, jogador de 24 anos que atua nos espanhóis do
Balonmano Guadalajara. Portugal prepara na Nazaré os jogos com a Letónia e a Bósnia, do grupo 5 da
fase de apuramento para o playoff do Mundial de 2015, agendados para 30 de outubro e 3 de
novembro, respetivamente. No sábado, a seleção comandada por Rolando Freitas disputa ainda um
particular com Israel, em Leiria. Lista de convocados: Guarda-redes: Hugo Laurentino (FC Porto) e
Hugo Figueira (ISMAI). Primeira linha: Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting), Jorge
Silva (Balonmano Guadalajara), Carlos Carneiro (Benfica), Rui Silva (Sporting), Tiago Pereira
(Benfica), João Ferraz (FC Porto), Claudio Pedroso (Benfica) e Nuno Pereira (ABC Andebol SAD).
Segunda linha: Pedro Solha (Sporting), Dário Andrade (Benfica), Ricardo Moreira (FC Porto), Pedro
Portela (Sporting), Tiago Rocha (FC Porto), João Antunes (Sporting) e José Costa (Benfica). Siga-nos
no Facebook e no Twitter.
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O selecionador português, Rolando Freitas, disse esta sexta-feira que a seleção portuguesa está num
dos grupos mais complicados de acesso ao playoff de apuramento para o Mundial, mas ainda assim
acredita na passagem da equipa. "Temos dos grupos [grupo 5] mais complicados dos últimos anos de
acesso ao playoff do campeonato do Mundo", considerou o selecionador, referindo-se às equipas da
Letónia, que defrontará a 30 de outubro, e da Bósnia, com quem medirá forças a 3 de novembro.
Reconhecendo que os últimos jogos com a Letónia "não foram fáceis" e com base no conhecimento
que tem do que aquelas duas seleções podem fazer, Rolando Freitas admitiu que os portugueses
poderão ficar "surpreendidos" com a Letónia, apesar de acreditar na vitória da seleção lusa. Ao fim de
um ano à frente da equipa, Rolando Freitas apelou aos portugueses para acreditarem também nos
jogadores e equipa técnica, que há um ano iniciaram "um percurso que é para continuar rumo ao
apuramento" para o Mundial, que se disputará no Qatar em 2015. A protagonizar um dia aberto à
comunicação social, na Nazaré, onde a equipa se encontra a estagiar, Rolando Freitas divulgou a
escolha de Hugo Figueira para capitão da seleção, justificando com o número de internacionalizações a
aposta no jogador que sucede a Carlos Carneiro. Rolando Freitas elogiou a capacidade da equipa, que
junta alguns veteranos a novos valores que se destacaram nas seleções mais jovens, "um misto que
poderá dar os seus frutos", num grupo em que classifica, "teoricamente", a Bósnia como o adversário
mais forte. O técnico considera ainda que "o ambiente também irá pesar nos resultados", causando
alguma pressão nos jogadores que estarão a jogar fora de casa, ao contrário do que acontecerá com a
Letónia, cujo jogo terá lugar na Nazaré, na próxima quarta-feira. A seleção nacional sénior masculina
de Portugal está desde quinta-feira na Nazaré em estágio de preparação, tendo em vista os dois
primeiros jogos do grupo 5 da fase de apuramento para o playoff do campeonato do Mundo
Qatar'2015. Depois da Letónia, a seleção lusa defrontará a Bósnia-Herzegovina, em Sarajevo, no dia 3
de novembro. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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 O selecionador português de andebol, Rolando Freitas, disse esta sexta-feira que a seleção lusa está
num dos grupos mais complicados de acesso ao "play-off" de apuramento para o Mundial, mas ainda
assim acredita na passagem da equipa.
 
 "Temos dos grupos grupo 5 mais complicados dos últimos anos de acesso  ao `play-off do
campeonato do Mundo", considerou o selecionador, referindo-se às equipas da Letónia, que defrontará
a 30 de outubro, e da Bósnia, com quem medirá forças a 3 de novembro.
 
 Reconhecendo que os últimos jogos com a Letónia "não foram fáceis" e  com base no conhecimento
que tem do que aquelas duas seleções podem fazer, Rolando Freitas admitiu que os portugueses
poderão ficar "surpreendidos" com a Letónia, apesar de acreditar na vitória da seleção lusa.
 
 Ao fim de um ano à frente da equipa, Rolando Freitas apelou aos portugueses para acreditarem
também nos jogadores e equipa técnica, que há um ano iniciaram "um percurso que é para continuar
rumo ao apuramento" para o Mundial, que se disputará no Qatar em 2015.
 
 A protagonizar um dia aberto à comunicação social, na Nazaré, onde a equipa se encontra a estagiar,
Rolando Freitas divulgou hoje a escolha de Hugo Figueira para capitão da seleção, justificando com o
número de internacionalizações a aposta no jogador que sucede a Carlos Carneiro.
 
 Rolando Frentas elogiou a capacidade da equipa, que junta alguns veteranos a novos valores que se
destacaram nas seleções mais jovens, "um misto que poderá dar os seus frutos", num grupo em que
classifica, "teoricamente", a Bósnia como o adversário mais forte.
 
 O técnico considera ainda que "o ambiente também irá pesar nos resultados", causando alguma
pressão nos jogadores que estarão a jogar fora de casa, ao contrário do que acontecerá com a
Letónia, cujo jogo terá lugar na Nazaré, na próxima quarta-feira.
 
 A seleção nacional sénior masculina de Portugal está desde quinta-feira na Nazaré em estágio de
preparação, tendo em vista os dois primeiros jogos do grupo 5 da fase de apuramento para o "play-
off" do campeonato do Mundo Qatar2015.
 
 Depois da Letónia, a seleção lusa defrontará a Bósnia-Herzegovina, em Sarajevo, no dia 3 de
novembro.
 
Carlos Barros
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Carlos Carneiro assegura que o facto de ter entregado a braçadeira de capitão não tem "qualquer
influência no relacionamento com a equipa ou com o treinador"...
Por LUSA - Record
 
 [ler mais]
A seleção portuguesa acredita que pode ganhar os dois primeiros jogos de apuramento para o playoff
do Campeonato do Mundo do Qatar'2015, asseguraram esta sexta-feira alguns jogadores após o
primeiro treino da equipa. "Queremos muito apurar-nos para o playoff e temos todas as condições
para isso", disse à agência Lusa Carlos Carneiro, afirmando-se confiante nos resultados da equipa que
"está a jogar bem mesmo internacionalmente". O jogador do Benfica, que entregou a braçadeira de
capitão, assegura que esse facto não tem "qualquer influência no relacionamento com a equipa ou
com o treinador". Carlos Carneiro suspendeu as funções de capitão do Benfica e da seleção portuguesa
enquanto decorrer o processo de inquérito a incidentes no final do último Benfica-FC Porto, do
campeonato nacional de andebol. O jogador do Benfica diz-se "muito motivado" para ajudar a seleção
a superar as dificuldades nos próximos confrontos com a Letónia a 30 de outubro, na Nazaré, e com a
Bósnia Herzegovina, em Sarajevo, no dia 3 de novembro. "São dois adversários nada fáceis e que têm
um muito bom conjunto de jogadores, mas acredito que preparando bem os jogos temos condições
para ganhar", corrobora, por seu lado, Wilson Davyes. A frequentar o primeiro ano do curso de
Ciências da Comunicação, o jogador, de ascendência guineense, reconhece não ser fácil "conciliar o
estágio e o curso", mas garante que as dificuldades não diminuem a vontade de " cumprir o objetivo
coletivo de nos apurarmos para a fase final".Destacando as vitórias conseguidas pela seleção, nas
duas últimas décadas, contra a Macedónia e a Eslovénia, Wilson Davyes espera que "o crescimento em
termos competitivos e de exibição" demonstrado pela seleção nacional venha a "concretizar-se em
vitórias". A expectativa é igualmente partilhada por Pedro Solha, jogador do Sporting, para quem o
primeiro treino realizado hoje de manhã na Nazaré testemunha que os jogadores "estão todos
alinhados e motivados para seguirem o mesmo caminho", rumo à fase final. Para isso concorre,
segundo o jogador, o "bom ambiente no balneário" onde, apesar de oriundos de clubes rivais, os
jogadores se dão "todos muito bem e está toda a gente com uma moral em alta para fazer o melhor
possível". A equipa apela a que muito público assista ao jogo com a Letónia, onde a seleção espera
receber "muito apoio" e sentir que Portugal está com a equipa e tenha orgulho no andebol português,
que é um modalidade muito bonita e muito bem jogada", conclui. A seleção nacional sénior masculina
de Portugal está desde quinta-feira na Nazaré em estágio de preparação tendo em vista os dois
primeiros jogos do Grupo 5 da fase de apuramento para o playoff do Campeonato do Mundo
Qatar'2015. A equipa irá realizar, por norma, dois treinos diários e algumas ações de desenvolvimento
e divulgação da modalidade junto da comunidade local e efetuou hoje um encontro aberto entre os
jogadores, equipa técnica e comunicação social.
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 O primeira linha Wilson Davyes, do FC Porto, foi dispensado da seleção portuguesa de andebol,
devido a problemas físicos, e substituído por Jorge Silva, anunciou hoje a Federação de Andebol de
Portugal (FPA).
 
 De acordo com o organismo, Wilson Davyes juntou-se na quinta-feira à seleção já fisicamente
condicionado e, depois de hoje ter sido reavaliado, foi dispensando dos trabalhos da equipa lusa.
 
 Para o seu lado foi chamado Jorge Silva, jogador de 24 anos que atua nos espanhóis do Balonmano
Guadalajara.
 
 Portugal prepara na Nazaré os jogos com a Letónia e a Bósnia, do grupo 5 da fase de apuramento
para o "play-off" do Mundial de 2015, agendados para 30 de outubro e 03 de novembro,
respetivamente.
 
 No sábado, a seleção comandada por Rolando Freitas disputa ainda um particular com Israel, em
Leiria.
 
 : Hugo Laurentino (FC Porto) e Hugo Figueira (ISMAI).
 
 : Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting), Jorge Silva (Balonmano Guadalajara),
Carlos Carneiro (Benfica), Rui Silva (Sporting), Tiago Pereira (Benfica), João Ferraz (FC Porto), Claudio
Pedroso (Benfica) e Nuno Pereira (ABC Andebol SAD).
 
 : Pedro Solha (Sporting), Dário Andrade (Benfica), Ricardo Moreira (FC Porto), Pedro Portela
(Sporting), Tiago Rocha (FC Porto), João Antunes (Sporting) e José Costa (Benfica).
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 A equipa apela a que muito público assista ao jogo com a Letónia, onde a seleção espera receber
muito apoio .
 
 A seleção portuguesa de andebol acredita que pode ganhar os dois primeiros jogos de apuramento
para o para o "play-off" do Campeonato do Mundo do Qatar2015, asseguraram hoje alguns jogadores
após o primeiro treino da equipa.
 
 Queremos muito apurar-nos para o 'play-of'" e temos todas as condições para isso, disse à agência
Lusa Carlos Carneiro, afirmando-se confiante nos resultados da equipa que está a jogar bem mesmo
internacionalmente.
 
 O jogador do Benfica, que entregou a braçadeira de capitão, assegura que esse facto não tem
qualquer influência no relacionamento com a equipa ou com o treinador.
 
 Carlos Carneiro suspendeu as funções de capitão do Benfica e da seleção portuguesa enquanto
decorrer o processo de inquérito a incidentes no final do último Benfica-FC Porto, do campeonato
português de andebol.
 
 O jogador do Benfica diz-se muito motivado para ajudar a seleção a superar as dificuldades nos
próximos confrontos com a Letónia a 30 de outubro, na Nazaré, e com a Bósnia Herzegovina, em
Sarajevo, no dia 3 de novembro.
 
 São dois adversários nada fáceis e que têm um muito bom conjunto de jogadores, mas acredito que
preparando bem os jogos temos condições para ganhar, corrobora, por seu lado, Wilson Davyes.
 
 A frequentar o primeiro ano do curso de Ciências da Comunicação, o jogador reconhece não ser fácil
conciliar o estágio e o curso, mas garante que as dificuldades não diminuem a vontade de cumprir o
objetivo coletivo de nos apurarmos para a fase final.
 
 Destacando as vitórias conseguidas pela seleção, nas duas últimas décadas, contra a Macedónia e a
Eslovénia, Wilson Davyes espera que o crescimento em termos competitivos e de exibição
demonstrado pela seleção nacional venha a concretizar-se em vitórias.
 
 A expectativa é igualmente partilhada por Pedro Solha, jogador do Sporting, para quem o primeiro
treino realizado hoje de manhã na Nazaré testemunha que os jogadores estão todos alinhados e
motivados para seguirem o mesmo caminho, rumo à fase final.
 
 Para isso concorre, segundo o jogador, o bom ambiente no balneário onde, apesar de oriundos de
clubes rivais, os jogadores se dão todos muito bem e está toda a gente com uma moral em alta para
fazer o melhor possível.
 
 A equipa apela a que muito público assista ao jogo com a Letónia, onde a seleção espera receber
muito apoio e sentir que Portugal está com a equipa e tenha orgulho no andebol português, que é um
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modalidade muito bonita e muito bem jogada", conclui.
 
 A seleção portuguesa sénior masculina está desde quinta-feira na Nazaré em estágio de preparação
tendo em vista os dois primeiros jogos do Grupo 5 da fase de apuramento para o "play-off" do
campeonato do Mundo Qatar2015.
 
 A equipa irá realizar, por norma, dois treinos diários e algumas ações de desenvolvimento e
divulgação da modalidade junto da comunidade local e efetuou hoje um encontro aberto entre os
jogadores, equipa técnica e comunicação social.
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 Depois da Letónia, a seleção lusa defrontará a Bósnia-Herzegovina, em Sarajevo, no dia 3 de
novembro.
 
 O selecionador português de andebol, Rolando Freitas, disse hoje que a seleção lusa está num dos
grupos mais complicados de acesso ao "play-off" de apuramento para o Mundial, mas ainda assim
acredita na passagem da equipa.
 
 Temos dos grupos [grupo 5] mais complicados dos últimos anos de acesso ao `play-off' do
campeonato do Mundo, considerou o selecionador, referindo-se às equipas da Letónia, que defrontará
a 30 de outubro, e da Bósnia, com quem medirá forças a 3 de novembro.
 
 Reconhecendo que os últimos jogos com a Letónia não foram fáceis e com base no conhecimento que
tem do que aquelas duas seleções podem fazer, Rolando Freitas admitiu que os portugueses poderão
ficar surpreendidos com a Letónia, apesar de acreditar na vitória da seleção lusa.
 
 Ao fim de um ano à frente da equipa, Rolando Freitas apelou aos portugueses para acreditarem
também nos jogadores e equipa técnica, que há um ano iniciaram um percurso que é para continuar
rumo ao apuramento para o Mundial, que se disputará no Qatar em 2015.
 
 A protagonizar um dia aberto à comunicação social, na Nazaré, onde a equipa se encontra a estagiar,
Rolando Freitas divulgou hoje a escolha de Hugo Figueira para capitão da seleção, justificando com o
número de internacionalizações a aposta no jogador que sucede a Carlos Carneiro.
 
 Rolando Frentas elogiou a capacidade da equipa, que junta alguns veteranos a novos valores que se
destacaram nas seleções mais jovens, um misto que poderá dar os seus frutos, num grupo em que
classifica, teoricamente, a Bósnia como o adversário mais forte.
 
 O técnico considera ainda que o ambiente também irá pesar nos resultados, causando alguma
pressão nos jogadores que estarão a jogar fora de casa, ao contrário do que acontecerá com a
Letónia, cujo jogo terá lugar na Nazaré, na próxima quarta-feira.
 
 A seleção nacional sénior masculina de Portugal está desde quinta-feira na Nazaré em estágio de
preparação, tendo em vista os dois primeiros jogos do grupo 5 da fase de apuramento para o "play-
off" do campeonato do Mundo Qatar2015.
 
 Depois da Letónia, a seleção lusa defrontará a Bósnia-Herzegovina, em Sarajevo, no dia 3 de
novembro.
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Andebol Portugal
defronta Israel 
em Leiria no sábado

Com Pedro Portela e João Antunes
nos convocados, a selecção de
Portugal de andebol defronta a sua
congénere de Israel já este sábado,
pelas 20 horas, no Centro
Desportivo da Juve Lis, em Leiria. O
jogo serve de preparação para os
dois jogos de apuramento para o
playoff do Mundial de 2015, o
primeiro dos quais frente à Letónia,
já na quarta-feira, 30 de Outubro,
pelas 21 horas, no pavilhão
gimnodesportivo da Nazaré

Página 31



A32

Selecionador de andebol diz que Portugal está num dos grupos mais complicados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2013

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/selecionador-de-andebol-diz-que-portugal-esta-num-dos-grupos-mais-complicados=f754742

/

 
Nazaré, 25 out (Lusa) -- O selecionador português de andebol, Rolando Freitas, disse hoje que a
seleção lusa está num dos grupos mais complicados de acesso ao "play-off" de apuramento para o
Mundial, mas ainda assim acredita na passagem da equipa.
 
 "Temos dos grupos [grupo 5] mais complicados dos últimos anos de acesso ao `play-off' do
campeonato do Mundo", considerou o selecionador, referindo-se às equipas da Letónia, que defrontará
a 30 de outubro, e da Bósnia, com quem medirá forças a 3 de novembro.
 
 Reconhecendo que os últimos jogos com a Letónia "não foram fáceis" e com base no conhecimento
que tem do que aquelas duas seleções podem fazer, Rolando Freitas admitiu que os portugueses
poderão ficar "surpreendidos" com a Letónia, apesar de acreditar na vitória da seleção lusa.
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Nazaré, 25 out (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol acredita que pode ganhar os dois primeiros
jogos de apuramento para o para o "play-off" do Campeonato do Mundo do Qatar2015, asseguraram
hoje alguns jogadores após o primeiro treino da equipa.
 
 "Queremos muito apurar-nos para o 'play-of'" e temos todas as condições para isso", disse à agência
Lusa Carlos Carneiro, afirmando-se confiante nos resultados da equipa que " está a jogar bem mesmo
internacionalmente".
 
 O jogador do Benfica, que entregou a braçadeira de capitão, assegura que esse facto não tem
"qualquer influência no relacionamento com a equipa ou com o treinador".
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Lisboa, 25 out (Lusa) -- O primeira linha Wilson Davyes, do FC Porto, foi dispensado da seleção
portuguesa de andebol, devido a problemas físicos, e substituído por Jorge Silva, anunciou hoje a
Federação de Andebol de Portugal (FPA).
 
 De acordo com o organismo, Wilson Davyes juntou-se na quinta-feira à seleção já fisicamente
condicionado e, depois de hoje ter sido reavaliado, foi dispensando dos trabalhos da equipa lusa.
 
 Para o seu lado foi chamado Jorge Silva, jogador de 24 anos que atua nos espanhóis do Balonmano
Guadalajara.
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