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111 A seleção portu-
guesa de andebol feminino 
perdeu ontem com Mon-
tenegro, atual campeão 
da Europa, por 29-24, em 
Coimbra, em jogo da 2.ª 
jornada do Grupo 3 de qua-
lificação para a fase final do 
Euro’2014.

No Pavilhão Multidespor-
tos Dr. Mário Mexia, sob ar-
bitragem de Kjersti Arntsen 
e Guro Roen (Noruega), as 
equipas alinharam e mar-
caram da seguinte maneira:
Portugal ( 24) - Isabel Góis, 
Ana Gante, Rita Alves (1), 
Cláudia Aguiar (2), Patrí-
cia Rodrigues (4), Renata 
Tavares (1), Inês Pereira (1), 
Neuza Valente, Vera Andra-
de, Ana Seabra (1), Maria-
na Lopes (1), Telma Amado 
(1), Sandra Santiago (4), 
Vera Andrade (8), Vanessa 
Oliveira, Jéssica Ferreira e 
Ascensão Corte
Selecionador João Florên-
cio

Montenegro (29) - Marina 
Vukcevic, Radmila Petro-
vic (7), Biljana Pavicevic 
(3), Ana Djokic (6), Marija 
Jovanovic (3), Andrea Kli-
kovac, Jovanka Radicevic 
(7), Jelena Despotovic (3), 
Sonja Barjaktarovic, Sara 
Vukcevic e Jasna Toskovic
Selecionador Snezana Da-
mjanac

A equipa portuguesa en-
trou muito bem na partida 
e chegou a estar em vanta-
gem por 2-0, mas permi-
tiu que as montenegrinas 
chegassem ao empate aos 
14 minutos e, um minuto 
depois, passassem para a 

frente do marcador, o que 
se verificou até ao intervalo, 
que chegou com o resulta-
do em 10-8.

Na 2.ª parte, a seleção na-
cional voltou a entrar mui-
to forte e conseguiu chegar 
à igualdade (12-12), aos 43 
minutos, mas não aguen-
tou a mesma dinâmica da 
formação de Montenegro, 
que nos últimos 14 minu-
tos do encontro conseguiu 
distanciar-se no marcador 
e terminar com uma van-
tagem de cinco golos de 
diferença.

Com este resultado, Portu-
gal somou a segunda derro-
ta consecutiva no Grupo 3 
de apuramento para a fase 
final do Euro’2014, depois 
de, na jornada inaugural, 
ter perdido na República 
Checa. | Lusa

Andebol Portugal
soma segunda derrota
em Coimbra

Seleção nacional até entrou bem, mas não evitou a derrota

DB-Carlos Jorge Monteiro

ßNo final do 
encontro 
disputado 
no Pavilhão 
Multidesportos, 
em Coimbra, o 
selecionador 
nacional João 
Florêncio 
reconheceu que 
“o caminho a 
qualificação” lusa 
está agora “mais 
difícil”. O técnico 
garantiu ainda 
que Portugal 
não vai “perder a 
esperança de lutar 
pelo apuramento”
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Seleção 
nacional 
de andebol 
perde com 
Montenegro 
em Coimbra
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PORTUGAL                                     24

Isabel Góis, Ana Gante, Rita Alves (1),
Cláudia Aguiar (2), Patricia Rodrigues
(4), Renata Tavares (1), Maria Silva (1).
Jogaram ainda: Neuza Valente, Cata-
rina Ascensão, Sandra Santiago (4),
Vera Lopes (8), Vanessa Oliveira, Jessica
Ferreira, Ana Seabra (1), Mariana Lopes
(1) e Telma Amado (1).
Treinador: João Florêncio.

MONTENEGRO                            29 

Marina Vukcevic, Radmila Petrovic (7),
Biljana Pavicevic (3), Ana Djokic (6),
Marija Jovanovic (3), Andjela Bulatovic
e Andrea Klikovac.
Jogaram ainda: Jovanka Radicevic (7),
Jelena Despotovic (3), Sonja Barjak-
tarovic, Sara Vukcevic e Jasna Toskovic.
Treinador: Dragan Adzic .

Pavilhão Multidesportos Mário
Mexia, em Coimbra
Espectadores: cerca de 500.
Árbitras: Kjersti Arntsen e Guro Röen
(Noruega).

André M. Pereira

Pela primeira vez uma selecção
nacional de andebol jogou em
Coimbra e um Pavilhão Multi-
desportos Mário Mexia bem
composto foi anfitrião de um
jogo em que estiveram presen-

tes algumas das melhores jo-
gadoras nacionais e internacio-
nais. A opositora veio de Mon-
tenegro e trouxe muito boas re-
ferências, inclusive, a de serem
as actuais detentoras do título
europeu.

Ainda assim, as portuguesas

começaram desafiadoras e ob-
rigaram as campeãs a discutir
o jogo ataque a ataque. Con-
seguiram não sofrer golos nos
primeiros cinco minutos (2-0).
Depois de um início que pri-
mou pelo equilíbrio, a selecção
com mais pergaminhos fez

com que as atletas nacionais
sentissem dificuldades em fu-
rar a sua defesa e chegar com
perigo junto da sua baliza.

Defensivamente, a selecção
portuguesa dava muitos espa-
ços nas suas costas, que eram
aproveitados pelas montene-
grinas, que também tiveram,
no entanto, um aproveitamen -
to muito reduzido com muitos
remates a pararem fora da ba-
liza. O intervalo chegou e bem
desejado por todas.

Portugal ressurgiu, mais
uma vez, melhor e mais rápido
na transição defesa/ataque,
con seguindo ainda voltar ao
comando do marcador outra
vez durante o jogo (12-11). 

A meio da segunda metade,
o cansaço atingiu as pernas lu-
sas e as adversárias consegui-
ram criar uma vantagem no
marcador que seria de difícil
alcance. Mas, a dez minutos do
final, João Florêncio numa úl-
tima tentativa de surpreender
a selecção balcã, colocou uma
defesa mais subida que foi
conseguindo manter o inte-
resse no resultado até ao úl-
timo apito.|

Boa exibição insuficiente
para vencer Montenegro 
Equilíbrio Portuguesas mostraram argumentos de qualidade para discutir
ida ao Europeu. Força física e intensidade das montenegrinas foram fatais

FERREIRA SANTOS

Sandra Santiago foi prova viva da abnegação das portuguesas
Andebol
Europeu feminino
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Portugal deu luta
a Montenegro
mas acabou derrotado
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Segunda derrota para Portugal no apuramento para o Europeu feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=436815

/

 
A Seleção Nacional de andebol feminino sofreu este domingo, em Coimbra, a segunda derrota no
Grupo 3 de qualificação para a fase final do Euro-2014.
Diante o Montenegro, atual campeão europeu, Portugal perdeu por 24-29, depois de ter chegado ao
intervalo com desvantagem de dois golos (8-10).
É evidente que não perdemos a esperança de lutar pelo apuramento, mas sabemos que é muitíssimo
difícil, reconheceu o selecionador João Florêncio.
Os próximos jogos de qualificação realizam-se em março do próximo ano, sendo a Polónia o
adversário seguinte da equipa das Quinas.
Jogaram por Portugal: Isabel Góis, Ana Gante, Rita Alves (1), Cláudia Aguiar (2), Patrícia Rodrigues
(4), Renata Tavares (1), Inês Pereira (1), Neuza Valente, Vera Andrade, Ana Seabra (1), Mariana
Lopes (1), Telma Amado (1), Sandra Santiago (4), Vera Andrade (8), Vanessa Oliveira, Jéssica
Ferreira e Ascensão Corte.
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Andebol
Fafe perdeu com Belenenses
A equipa do Fafe perdeu, ontem, em casa com
o  Belenenses, por 20-25, em jogo da 9.ª jorna-
da do campeonato nacional de andebol da I
Divisão. Recorde-se que o ABC/UMinho já ti-
nha jogado na passada quarta-feira e ganho
ao Águas Santas, por 32-23.
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Selecção nacional de andebol
Portugal vence Israel e cumpre objectivos 
Portugal venceu, ontem, Israel por 36-20 em jogo particular disputado em Leiria, e integrado no
estágio que a selecção nacional de andebol está a realizar na Nazaré. Uma partida que Rolando
Freitas aproveitou da melhor forma para preparar a equipa tendo em vista os dois próximos con-
frontos com a Letónia, já esta quarta-feira, e Bósnia Herzegovina.
Portugal iniciou a partida com Hugo Laurentino, Carlos Carneiro, Gilberto Duarte, João Ferraz, Pe-
dro Solha, Ricardo Moreira e Tiago Rocha. Nas acções defensivas Fábio Magalhães rendia Carlos
Carneiro. Portugal entrou bem, com uma defesa 6x0, passando aos oito minutos a vencer por 7-3,
o que ‘obrigou’ o técnico israelita a pedir o primeiro ‘time-out’. Portugal não abrandou, mesmo
após Rolando Freitas, a partir do minuto 13, começar a rodar a equipa, e chegou aos 17 minutos
com a vantagem ampliada para oito golos (13-5). Portugal entrou nos cinco minutos finais a ven-
cer por 11 (18-7), margem que ainda ampliaria até ao descanso (20-8). Para o segundo tempo,
Portugal entrou com um sete inicial perfeitamente distinto, com Hugo Figueira, Tiago Pereira,
Gilberto Duarte, Cláudio Pedroso, Pedro Solha, Ricardo Moreira e João Antunes que nas acções
atacantes dava o lugar a José Costa. A diferença entre as duas equipas era visível e os jogadores
portugueses brindaram o muito público que compareceu no pavilhão da Juventude Desportiva de
Lis com uma exibição muito agradável, com pormenores individuais que agradam sempre aos es-
pectadores. Nos primeiros cinco minutos do segundo tempo Portugal fez um parcial de 3-0, só
consentindo o primeiro golo aos 36 minutos. Portugal cometeu depois alguns erros que o adver-
sário aproveitou para reduzir a desvantagem (28-15, aos 45 m.). A exemplo do primeiro tempo,
também nesta segunda parte o seleccionador nacional foi dando utilização a todos os jogadores,
no fundo o objectivo a que preside a realização destes encontros.  Recorde-se que Portugal inicia
esta quarta-feira, na Nazaré, frente à Letónia, a sua participação no grupo 5 de qualificação para
o ‘play-off’ do Campeonato do Mundo Qatar 2015, enquanto Israel integra o grupo 4, estreando-
se igualmente na próxima quarta-feira, com uma deslocação à Bélgica.

§desporto
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Ulisses Pereira
foi eleito para
auditor na IHF

Andebol
Congresso

ELEIÇÃO Ulisses Pereira, pre-
sidente da Federação de Ande-
bol de Portugal, foi eleito on-
tem como um dos dois audi-
tores internos da Federação In-
ternacional de Andebol (IHF),
para um mandato de quatro
anos (2013/2017), no decorrer
do 34.º Congresso do organis -
mo que tutela o Andebol a ní-
vel mundial, que se está a rea-
lizar-se em Doha, no Qatar.

A Federação de Andebol de
Portugal reforçou a sua pre-
sença nos órgãos dirigentes da
IHF, a exemplo do que já tinha
acontecido na Federação Eu-
ropeia de Andebol (EHF), pas-
sando de dois para três o nú-
mero de portugueses eleitos.
Miguel Fernandes e Pedro
Mourão foram reeleitos, res-
pectivamente, para os lugares
de vogal que já ocupavam na
Comissão Arbitral e no Tribu-
nal Arbitral.

Ulisses Pereira expressou a
sua satisfação pela eleição de
três portugueses, facto tanto
mais de realçar quanto estavam
presentes 166 países, e o total
de lugares a eleger era de apenas
39. O egípcio Hassan Mous tafa
foi reeleito como presidente IHF,
lugar que ocupa desde o con-
gresso realizado em Portugal,
no Estoril, em 2000.

O próximo objectivo será ago -
ra tentar o estabelecimento de
um conjunto de parcerias mais
alargadas, nomeadamente no
âmbito do desenvolvimento do
Andebol nas escolas e da coo-
peração com os Países de Lín-
gua Oficial Portuguesa, no âm-
bito dos programas de desen-
volvimento que a IHF está a de-
senvolver e pretende aprofun-
dar no próximo quadriénio.|

ARQUIVO
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COMENTÁRIO/Portugal soma segunda derrota no apuramento para o Euro2014 de
andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/comentarioportugal-soma-segunda-derrota-no-apuramento-para-o-euro2014-de-andebol-feminino=f837942

/

 
Coimbra, 27 out (Lusa) - A seleção portuguesa de andebol feminino perdeu hoje com o Montenegro,
atual campeão da Europa, por 29-24, em Coimbra, em jogo da segunda jornada do Grupo 3 de
qualificação para a fase final do Euro2014. A equipa das "quinas" entrou muito bem na partida e
chegou a estar em vantagem por 2-0, mas permitiu que as montenegrinas chegassem ao empate aos
14 minutos e, um minuto depois, passassem para a frente do marcador, o que se verificou até ao
intervalo, que chegou com o resultado em 10-8. Na segunda parte, a seleção portuguesa voltou a
entrar muito forte e conseguiu chegar à igualdade 12-12, aos 43 minutos, mas não aguentou a
mesma dinâmica da formação de Montenegro, que nos últimos 14 minutos conseguiu distanciar-se no
marcador e terminar com uma vantagem de cinco golos de diferença.
 
 Domingo, 27 de Outubro de 2013
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Actualizado: Sat, 26 Oct 2013 23:30:51 GMT
 
 Portugal foi a Leiria vencer Israel
Sportinveste Multimédia
Portugal foi a Leiria vencer Israel
 
Portugal venceu este sábado Israel por 36-20 em jogo particular disputado no pavilhão da Juventude
Desportiva de Lis, em Leiria, e integrado no estágio que o seleccionado luso está a realizar na Nazaré.
Uma partida que Rolando Freitas aproveitou da melhor forma para preparar a equipa tendo em vista
os dois próximos confrontos com a Letónia, já esta quarta-feira, e Bósnia Herzegovina.
Portugal iniciou a partida com Hugo Laurentino, Carlos Carneiro, Gilberto Duarte, João Ferraz, Pedro
Solha, Ricardo Moreira e Tiago Rocha. Nas acções defensivas Fábio Magalhães rendia Carlos Carneiro.
Portugal entrou bem, com uma defesa 6x0, passando aos oito minutos a vencer por 7-3, o que
'obrigou' o técnico israelita a pedir o primeiro 'time-out'. Portugal não abrandou, mesmo após Rolando
Freitas, a partir do minuto 13, começar a rodar a equipa, e chegou aos 17 minutos com a vantagem
ampliada para oito golos (13-5), com o técnico israelita, Dragan Djukic, a solicitar novo 'time-out'.
Portugal entrou nos cinco minutos finais a vencer por 11 (18-7), margem que ainda ampliaria até ao
descanso (20-8).
Para o segundo tempo, Portugal entrou com um sete inicial perfeitamente distinto, com Hugo Figueira,
Tiago Pereira, Gilberto Duarte, Cláudio Pedroso, Pedro Solha, Ricardo Moreira e João Antunes que nas
ações atacantes dava o lugar a José Costa.
A diferença entre as duas equipas era visível e os jogadores portugueses brindaram o muito público
que compareceu no pavilhão da Juventude Desportiva de Lis com uma exibição muito agradável, com
pormenores individuais que agradam sempre aos espectadores. Nos primeiros cinco minutos do
segundo tempo Portugal fez um parcial de 3-0, só consentindo o primeiro golo aos 36 minutos.
Portugal cometeu depois alguns erros que o adversário aproveitou para reduzir a desvantagem (28-
15, aos 45 m.). A exemplo do primeiro tempo, também nesta segunda parte o selecionador nacional
foi dando utilização a todos os jogadores, no fundo o objectivo a que preside a realização destes
encontros. Recorde-se que Portugal inicia esta quarta-feira, na Nazaré, frente à Letónia, a sua
participação no grupo 5 de qualificação para o play-off do Campeonato do Mundo Qatar 2015,
enquanto Israel integra o grupo 4, estreando-se igualmente na próxima quarta-feira, com uma
deslocação à Bélgica.
O resultado final espelha o que se passou durante os 60 minutos.
Marcha do marcador: 8-4 (10 m.); 15-5 (20 m.); 20-8 (30 m.); 27-12 (40 m.); 31-16 (50 m.) e 36-
20 (60 m.).
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17:54 - 27 de Outubro de 2013 | Por António Ventura
 
 Coimbra, 27 out - A seleção portuguesa de andebol feminino perdeu domingo com o Montenegro,
atual campeão da Europa, por 29-24, em Coimbra, em jogo da segunda jornada do Grupo 3 de
qualificação para a fase final do Euro2014.
 
 Coimbra, 27 out - A seleção portuguesa de andebol feminino perdeu domingo com o Montenegro,
atual campeão da Europa, por 29-24, em Coimbra, em jogo da segunda jornada do Grupo 3 de
qualificação para a fase final do Euro2014.
 
A equipa das "quinas" entrou muito bem na partida e chegou a estar em vantagem por 2-0, mas
permitiu que as montenegrinas chegassem ao empate aos 14 minutos e, um minuto depois,
passassem para a frente do marcador, o que se verificou até ao intervalo, que chegou com o resultado
em 10-8.Na segunda parte, a seleção portuguesa voltou a entrar muito forte e conseguiu chegar à
igualdade 12-12, aos 43 minutos, mas não aguentou a mesma dinâmica da formação de Montenegro,
que nos últimos 14 minutos conseguiu distanciar-se no marcador e terminar com uma vantagem de
cinco golos de diferença.
Com este resultado, Portugal somou a segunda derrota consecutiva no Grupo 3 de apuramento para a
fase final do Euro2014, depois de na jornada inaugural ter perdido na República Checa.
Jogo disputado no Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, em Coimbra.
Portugal - Montenegro, 24-29.
Ao intervalo: 08-10.
Sob a arbitragem da dupla norueguesa constituída por Kjersti Arntsen e Guro Roen, as equipas
alinharam e marcaram com os seguintes jogadores:
- Portugal: Isabel Góis, Ana Gante, Rita Alves (1), Cláudia Aguiar (2), Patrícia Rodrigues (4), Renata
Tavares (1), Inês Pereira (1), Neuza Valente, Vera Andrade, Ana Seabra (1), Mariana Lopes (1), Telma
Amado (1), Sandra Santiago (4), Vera Andrade (8), Vanessa Oliveira, Jéssica Ferreira e Ascensão
Corte.
Selecionador: João Florêncio.
- Montenegro: Marina Vukcevic, Radmila Petrovic (7), Biljana Pavicevic (3), Ana Djokic (6), Marija
Jovanovic (3), Andrea Klikovac, Jovanka Radicevic (7), Jelena Despotovic (3), Sonja Barjaktarovic,
Sara Vukcevic e Jasna Toskovic.
Selecionador: Snezana Damjanac.
Assistência: cerca de 500 espetadores.
AM // VR
Noticias Ao Minuto/Lusa
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Autor: A.R. O Belenenses alcançou ontem um precioso triunfo (20-25) em Fafe e ultrapassou o rival
direto, em jogo da 9.ª jornada do campeonato, que se concluiu na Horta com a vitória (28-19) dos
locais frente ao Avanca. No Minho, Rui Silva e Edgar Landim (5 golos cada) foram o dínamo da equipa
lisboeta, enquanto Pedro Peneda e Nuno Fernandes (6 cada) foram os mais inconformados do
conjunto anfitrião. Nos Açores, o Sporting da Horta controlou os acontecimentos, tendo em Milos
Padezani, autor de 9 golos, o seu grande trunfo Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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A Seleção Nacional bateu ontem a congénere israelita, por 36-20, jogo de preparação disputado em
Leiria. Numa partida de sentido único - ao intervalo, a equipa das quinas já vencia por 20-8 -,
destaque para Gilberto Duarte, Ricardo Moreira e Pedro Portela, com 6 golos cada. Siga-nos no
Facebook e no Twitter.
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A seleção portuguesa de andebol feminino perdeu este domingo com Montenegro, atual campeão da
Europa, por 29-24, em Coimbra, em jogo da segunda jornada do Grupo 3 de qualificação para a fase
final do Euro'2014. A equipa das quinas entrou muito bem na partida e chegou a estar em vantagem
por 2-0, mas permitiu que as montenegrinas chegassem ao empate aos 14 minutos e, um minuto
depois, passassem para a frente do marcador, o que se verificou até ao intervalo, que chegou com o
resultado em 10-8. Na segunda parte, a seleção portuguesa voltou a entrar muito forte e conseguiu
chegar à igualdade 12-12, aos 43 minutos, mas não aguentou a mesma dinâmica da formação de
Montenegro, que nos últimos 14 minutos conseguiu distanciar-se no marcador e terminar com uma
vantagem de cinco golos de diferença. Com este resultado, Portugal somou a segunda derrota
consecutiva no Grupo 3 de apuramento para a fase final do Euro2014, depois de na jornada inaugural
ter perdido na República Checa. Jogo disputado no Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, em
Coimbra. Portugal - Montenegro, 24-29. Ao intervalo: 08-10. Sob a arbitragem da dupla norueguesa
constituída por Kjersti Arntsen e Guro Roen, as equipas alinharam e marcaram com os seguintes
jogadores: Portugal: Isabel Góis, Ana Gante, Rita Alves (1), Cláudia Aguiar (2), Patrícia Rodrigues (4),
Renata Tavares (1), Inês Pereira (1), Neuza Valente, Vera Andrade, Ana Seabra (1), Mariana Lopes
(1), Telma Amado (1), Sandra Santiago (4), Vera Andrade (8), Vanessa Oliveira, Jéssica Ferreira e
Ascensão Corte. Selecionador: João Florêncio. Montenegro: Marina Vukcevic, Radmila Petrovic (7),
Biljana Pavicevic (3), Ana Djokic (6), Marija Jovanovic (3), Andrea Klikovac, Jovanka Radicevic (7),
Jelena Despotovic (3), Sonja Barjaktarovic, Sara Vukcevic e Jasna Toskovic. Selecionador: Snezana
Damjanac. Assistência: cerca de 500 espectadores. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Depois de na jornada inaugural ter perdido na República Checa, Portugal somou novo desaire...
Por Record
A seleção portuguesa de andebol feminino perdeu este domingo com Montenegro, atual campeão da
Europa, por 29-24, em Coimbra, em jogo da segunda jornada do Grupo 3 de qualificação para a fase
final do Euro'2014. A equipa das quinas entrou muito bem na partida e chegou a estar em vantagem
por 2-0, mas permitiu que as montenegrinas chegassem ao empate aos 14 minutos e, um minuto
depois, passassem para a frente do marcador, o que se verificou até ao intervalo, que chegou com o
resultado em 10-8. Na segunda parte, a seleção portuguesa voltou a entrar muito forte e conseguiu
chegar à igualdade 12-12, aos 43 minutos, mas não aguentou a mesma dinâmica da formação de
Montenegro, que nos últimos 14 minutos conseguiu distanciar-se no marcador e terminar com uma
vantagem de cinco golos de diferença. Com este resultado, Portugal somou a segunda derrota
consecutiva no Grupo 3 de apuramento para a fase final do Euro2014, depois de na jornada inaugural
ter perdido na República Checa. Jogo disputado no Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, em
Coimbra. Portugal - Montenegro, 24-29.
Ao intervalo: 08-10.
 
 Sob a arbitragem da dupla norueguesa constituída por Kjersti Arntsen e Guro Roen, as equipas
alinharam e marcaram com os seguintes jogadores: Portugal: Isabel Góis, Ana Gante, Rita Alves (1),
Cláudia Aguiar (2), Patrícia Rodrigues (4), Renata Tavares (1), Inês Pereira (1), Neuza Valente, Vera
Andrade, Ana Seabra (1), Mariana Lopes (1), Telma Amado (1), Sandra Santiago (4), Vera Andrade
(8), Vanessa Oliveira, Jéssica Ferreira e Ascensão Corte. Selecionador: João Florêncio. Montenegro:
Marina Vukcevic, Radmila Petrovic (7), Biljana Pavicevic (3), Ana Djokic (6), Marija Jovanovic (3),
Andrea Klikovac, Jovanka Radicevic (7), Jelena Despotovic (3), Sonja Barjaktarovic, Sara Vukcevic e
Jasna Toskovic.
Selecionador: Snezana Damjanac. Assistência: cerca de 500 espectadores.
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27 de outubro de 2013 17:46h
 
 Portugal perdeu hoje com o Montenegro, atual campeão da Europa, por 29-24, em Coimbra.
 
 A seleção portuguesa de andebol feminino perdeu hoje com o Montenegro, atual campeão da Europa,
por 29-24, em Coimbra, em jogo da segunda jornada do Grupo 3 de qualificação para a fase final do
Euro2014.
 
 A equipa das "quinas" entrou muito bem na partida e chegou a estar em vantagem por 2-0, mas
permitiu que as montenegrinas chegassem ao empate aos 14 minutos e, um minuto depois,
passassem para a frente do marcador, o que se verificou até ao intervalo, que chegou com o resultado
em 10-8.
 
 Na segunda parte, a seleção portuguesa voltou a entrar muito forte e conseguiu chegar à igualdade
12-12, aos 43 minutos, mas não aguentou a mesma dinâmica da formação de Montenegro, que nos
últimos 14 minutos conseguiu distanciar-se no marcador e terminar com uma vantagem de cinco golos
de diferença.
 
 Com este resultado, Portugal somou a segunda derrota consecutiva no Grupo 3 de apuramento para a
fase final do Euro2014, depois de na jornada inaugural ter perdido na República Checa.
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26 de outubro de 2013 23:48h
 
 A seleção portuguesa, que já deve contar com Jorge Silva, realiza este domingo um treino com a
seleção de Israel, antes do encontro de quarta-feira com a Letónia.
 
 A seleção portuguesa de andebol venceu este sábado Israel, por 36-20, em Leiria, num encontro de
preparação para os primeiros jogos do grupo 5 da fase de apuramento para o "play-off" do
campeonato do Mundo Qatar2015.
 
 Integrado no estágio que Portugal está a realizar na Nazaré, Portugal defrontou este sábado Israel,
num jogo em que a diferença de qualidade das equipas foi visível e espelhada pelo resultado ao
intervalo, no qual a equipa lusa vencia por 20-8.
 
 A jogar de forma muito rápida, Portugal não desperdiçou os lances de contra-ataque e depressa
ganhou vantagem no marcador.
 
 Sem argumentos para responder, os israelitas recorreram muito às faltas para travar o contra-ataque
contrário.
 
 Israel tentava ultrapassar a defesa coesa portuguesa, mas os seus remates eram quase sempre
muito previsíveis, o que também ajudou a ação do guarda-redes Hugo Laurentino.
 
 Na segunda parte, o selecionador português apresentou uma equipa bem diferente, dando
oportunidade a todos os jogadores e de serem observados. A qualidade da equipa portuguesa baixou
ligeiramente, traduzindo-se na falha de muitos remates.
 
 Israel conseguiu ainda aproveitar alguns erros defensivos para diminuir a desvantagem no marcador.
 
 A seleção portuguesa, que já deve contar com Jorge Silva, realiza este domingo um treino com a
seleção de Israel, antes do encontro de quarta-feira com a Letónia.
 
 Além da Letónia e de Portugal, o grupo 5 de apuramento integra ainda a Bósnia-Herzegovina.
 
 Fizemos um bom trabalho. Inicialmente estivemos bastante bem em termos defensivos, o que nos
permitiu fazer contra-ataques. Fizemos uma primeira parte bastante positiva e a segunda parte
permitiu-nos utilizar todos os jogadores e experimentámos tudo aquilo que queríamos, disse o
selecionador Rolando Freitas, no final do encontro.
 
 O técnico luso acrescentou: Vamos realizar um novo treino com a equipa de Israel, o que nos
permitirá ainda ver uma ou outra situação mais em pormenor, mas, ao mesmo tempo pensamos, que
o jogo com a Letónia não tem nada a ver com estes jogos. Este é um jogo particular e não podemos
pensar que esta vitória se possa traduzir num conjunto de facilidades. Antes de iniciar o jogo, o
selecionador de Israel dizia que o nosso grupo era muito difícil e a contingência de um jogo de
apuramento é completamente diferente. Apesar de estarmos confiantes e das expetativas serem boas,
também sabemos que será um jogo num contexto completamente diferente.
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Leiria, 26 out (Lusa) - A seleção portuguesa de andebol venceu hoje Israel, por 36-20, em Leiria, num
encontro de preparação para os primeiros jogos do grupo 5 da fase de apuramento para o "play-off"
do campeonato do Mundo Qatar2015.
 
 Integrado no estágio que Portugal está a realizar na Nazaré, Portugal defrontou hoje Israel, num jogo
em que a diferença de qualidade das equipas foi visível e espelhada pelo resultado ao intervalo, no
qual a equipa lusa vencia por 20-8.
 
 A jogar de forma muito rápida, Portugal não desperdiçou os lances de contra-ataque e depressa
ganhou vantagem no marcador.
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Fim de semana de clássico: duelo entre FCP e Sporting

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c0dace12-bbe1-4248-8190-

e9107b796199&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
O FCP e o Sporting vão discutir amanhã a liderança do campeonato. Fora das quatro linhas, a relação
entre os dois clubes tem sido marcada pelas acusações trocadas, há alguns meses, entre Pinto da
Costa e Bruno de Carvalho.
 
Comentários de Bruno de Carvalho, Presidente do Sporting; Pinto da Costa, Presidente FCP.
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ABC, Sporting e FC Porto vitoriosos na 9.ª jornada
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/

 
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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Andebol
Arsenal Andebol
entra hoje em acção
na sua estreia no
campeonato nacional

A nova equipa de andebol da ci-
dade de Braga, o Arsenal Ande-
bol, dá hoje início à sua partici-
pação de estreia no Campeonato
Nacional de Andebol da III Divi-
são, com o jogo inaugural da
competição.
No Pavilhão Flávio Sá Leite, a
partir das 21.30 horas, a equipa
bracarense defronta a formação
do Gondomar Cultural em busca
de um primeiro triunfo que per-
mita dar início, com o pé direito,
à sua participação.
Recorde-se que a equipa do Ar-
senal Andebol, formada no pre-
sente ano como secção do Arse-
nal da Devesa, estreou-se da
melhor forma a nível competiti-
vo na Taça de Portugal, competi-
ção na qual conseguiu, no passa-
do dia 6 de Outubro, uma bri-
lhante vitória por 46-23 na re-
cepção à equipa do AC Lusianos,
triunfo que deixou boas indica-
ções para a temporada.
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Andebol
Selecção portuguesa
acredita em bons
resultados
no apuramento

A selecção portuguesa de ande-
bol acredita que pode ganhar os
dois primeiros jogos de apura-
mento para o para o ‘play-off’ do
Campeonato do Mundo do Qatar
2015, asseguraram ontem al-
guns jogadores após o primeiro
treino da equipa.
“Queremos muito apurar-nos
para o ‘play-off’ e temos todas as
condições para isso”, disse Carlos
Carneiro, afirmando-se confiante
nos resultados da equipa que
“está a jogar bem mesmo inter-
nacionalmente”.
Portugal está muito motivado
para tentar superar as dificulda-
des nos próximos confrontos
com a Letónia a 30 de Outubro,
na Nazaré, e com a Bósnia Her-
zegovina, em Sarajevo, no dia 3
de Novembro.
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Um dia com o presidente 
08:00
R Manuel Ma-
chado sai de 
casa. Um até 
logo à mulher, 
Marta Brinca, 
um afago aos 
cachorros e um 
folha de canfo-
reira .recolhida 
no jardim

09:40
RChegada à 
câmara. Hoje, 
mais tarde do 
que o habitual, 
Muita gente 
o conhece 
e Machado 
não regateia 
cumprimentos

08:30
R O presidente 
e o assessor 
de imprensa, 
Aníbal Rodri-
gues, tomam o 
café da manhã 
com o DIÁRIO 
AS BEIRAS, no 
Atrium Solum

10:10
RPede, por 
telefone, infor-
mações sobre 
o processo do 
elevador do 
mercado, “par-
te integrante 
do sistema de 
transportes”  

11:25
R Vai à Sala da 
Cidade (antigo 
refeitório dos 
frades do mos-
teiro de Santa 
Cruz) e consta-
ta o estado de 
abandono e o 
cheiro a mofo

111 O computador por-
tátil pessoal e os seus dois 
telemóveis é tudo quanto 
Manuel Machado traz para 
a câmara. Já se percebeu que 
o presidente encontrou vazio 
o seu espaçoso e frio gabine-
te, na Praça 8 de Maio. Não 
faz mal. O trabalho espera e 
é preciso arregaçar mangas. 

O gabinete, para Machado, 
é o espaço de todas as inicia-
tivas e de todas as decisões. 
Na câmara, ninguém faz o 
que quer que seja de impor-
tante sem que ele saiba. E 
mais, sem que ele autorize. 
Urgências? É na Praça Mota 
Pinto, graceja.

Há, porém, prioridades. 
Por exemplo, o elevador do 
mercado, parado desde abril 
deste ano. Por isso, há que 
saber por que não funciona 
e quem tem responsabilida-
des. Dois ou três telefonemas 

chegam para o presidente 
perceber que já tinha proble-
mas quando o seu anteces-
sor decidiu, em setembro de 
2012, fazer o ascensor deixar 
a tutela dos SMTUC e passar 
para a da câmara.

Elevador do mercado
“O elevador foi concebido 

para ser parte integrante 
do sistema de mobilidade 
municipal”, diz Manuel Ma-
chado. O passo imediato é, 
então, o de fazer com que 
o equipamento regresse à 
jurisdição dos Serviços Mu-
nicipalizados de Transpor-
tes, sendo, nomeadamente, 
abrangido pelos títulos de 
transportes e passes sociais.

E os processos urgentes? 
Por exemplo, a desratização 
da cidade. Na secretária, 
Manuel Machado tem um 
processo de ajuste direto em 

que foi detetado um pro-
blema qualquer, pelo que a 
proposta dos serviços é a de 
não adjudicação. Corrija-se 
o procedimento concursal 
e adjudique-se, “com urgên-
cia, porque esta é uma ques-
tão de saúde pública”.

Urgente, também, é fazer 
o ponto de situação da par-
ticipação de Coimbra no 
programa europeu de mo-
bilidade urbana Civitas. É 
que a câmara é convidada 
para uma  reunião, a 29 de 
outubro, em Madrid, e Ma-
nuel Machado não recebeu 
qualquer informação quer 
do responsável pelo progra-
ma – um engenheiro dos 
SMTUC – quer do elemento 
“operacional” – um quadro 
que transitou dos SMTUC 
para dar apoio ao vereador 
Paulo Leitão mas que está de 
licença de paternidade... 

Urgente, ainda, é o que dois 
responsáveis da área do des-
porto – o chefe de divisão e 
o diretor do departamento 
– esperam ver resolvido esta 
manhã. Trata-se da assinatu-
ra do presidente da câmara, 
indispensável para viabilizar 
a organização, a 27 de ou-
tubro [amanhã, domingo], 
de um jogo internacional 
de andebol feminino. Aqui, 
Manuel Machado desespe-
ra. O processo iniciou-se em 
junho mas só tem despacho 
de Barbosa de Melo a 11 de 
outubro. E o contrato com 
a federação da modalidade 
nem sequer está assinado. 

Em dois dias, a autarquia 
vai ter de garantir uma lo-
gística que ascende, pelo me-
nos, aos 12 mil euros. “Nestas 
alturas, o peso institucional 
do presidente da câmara mu-
nicipal sobrepõe-se à von-

Fotos-Luís Carregã
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da Câmara de Coimbra
12:30
R Com o 
vereador 
Carlos Cidade 
avalia o que é 
preciso para 
garantir, em 
dois dias, 
um jogo 
internacional 
de andebol

11:55
R Conferencia 
com a verea-
dora Rosa Reis 
Marques sobre 
um processo 
proposto pelos 
serviços como 
urgente para 
deliberação

12:15
RUltima os 
detalhes da 
agenda para 
a tarde com 
o chefe de 
gabinete, 
Nuno Mateus, 
e a vereadora 
Carina Gomes

11:45
RA chuva 
é tanta que 
escorre nas 
paredes do 
gabinete e 
obriga a retirar 
um quadro, a 
óleo, do Jardim 
da Manga.

11:40
RSobe à ala, 
outrora Biblio-
teca Municipal, 
que acolhe, 
hoje, o arquivo 
das obras mu-
nicipais. Manda 
desocupar a 
antiga capela

tade do cidadão”, desabafa 
Manuel Machado. Por isso, 
dá instruções para que se re-
solva o imbróglio.

Onde param 
os computadores?

Ao longo da manhã, o au-
tarca pesquisa o seu correio 
eletrónico pessoal e o re-
pórter insiste: Onde param 
os computadores da Presi-
dência? Os de mesa foram 
retirados, “para limpeza”, 
e os portáteis foram pura e 
simplesmente levados para 
casa. Por quem? Pois, por 
muitos dos elementos que 
integravam o staff político do 
presidente e dos vereadores. 
Curiosamente, a proposta 
partiu do responsável da In-
formática, na câmara, tendo 
sido aprovada pelo presiden-
te, Barbosa de Melo, já depois 
das eleições.

Manuel Machado não quer 
empolar o assunto. Mas vai 
dizendo que, nos termos da 
lei, as delegações de compe-
tências cessam no dia das 
eleições, o que torna o ato 
“insuficientemente” dota-
do de proteção legal. “Não 
quero, de todo, gastar tempo 
nem criar incidente, mas os 
computadores portáteis vão 
ter de ser devolvidos”.

A meio da manhã, a câmara 
enche-se de fardas. É a rece-
ção aos militares que assi-
nalam, em Coimbra, o Dia 
do Patrono do Exército, dom 
Afonso Henriques. No final, 
Manuel Machado lembra-
se que há, no edifício, uma 
ligação direta a Santa Cruz. A 
passagem, porém, está “ocu-
pada” com escadotes, restos 
de materiais de construção e 
entulho...

A ligação ao mosteiro de 

Santa Cruz é o pretexto para 
uma visita à “Sala da Cidade”. 
O espaço, outrora refeitório 
dos frades crúzios, está hoje 
fechado e a feder de humida-
de. Cá fora, repousam caixas 
e caixas com os boletins de 
voto das últimas eleições, 
à espera de ordem judicial 
para serem destruídos. No 
interior, subsiste o cenário/
instalação que António 
Barros concebeu para uma 
extraordinária exposição 
de arte sacra, comissariada 
por Pedro Dias, aquando de 
Coimbra Capital Nacional da 
Cultura.

Embalado, Manuel Macha-
do sobe a escadaria interior 
de acesso à antiga Biblioteca 
Municipal. Aqui – um varan-
dim sobranceiro ao claustro 
de Santa Cruz, onde chove e 
onde se vislumbram vidros 
partidos – funciona o ar-

quivo do departamento de 
obras municipais. 

Uma capela esburacada
A certa altura, entra numa 

dependência interior e 
aponta para o teto, onde 
painéis de notáveis frescos 
surgem cobertos (e até fu-
rados) por cabos elétricos. 
Chama a responsável: “Li-
bertem este espaço”. Logo 
vem a explicação: “Era a 
capela onde os meninos 
de Palhavã, que estavam 
detidos no antigo celeiro 
do mosteiro (hoje PSP), vi-
nham ouvir a missa”.

É quase meio-dia. A chu-
va é tanta que escorre no 
gabinete do presidente. En-
tretanto, um problema de 
um carimbo lá consegue ser 
resolvido, apesar do atraso 
de um designer da câmara... 
| Paulo Marques

DB-António Alves

reportagem alargada
e fotogaleria em 
www.asbeiras.pt
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no seu 
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As Beiras

DB-Luís Carregã
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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
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Federação Portuguesa de Andebol reforça presença na Federação Internacional
 

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

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/federacao-portuguesa-de-andebol-reforca-presenca-na-federacao-internacional=f837866

/

 
Doha, 26 out (Lusa) - A Federação Portuguesa de Andebol (FPA) reforçou hoje a sua presença na
Federação Internacional (IHF), passando de dois para três o número de portugueses eleitos para
cargos dirigentes, durante o congresso da IHF, que decorre em Doha. Miguel Fernandes e Pedro
Mourão foram reeleitos, respetivamente, para os lugares de vogal que já ocupavam na Comissão
Arbitral e no Tribunal Arbitral. Por seu lado, Ulisses Pereira, presidente da FPA, foi eleito como um dos
dois auditores internos da IHF, para um mandato de quatro anos (2013-2017).
 
 Sábado, 26 de Outubro de 2013
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Portugal vence Israel em jogo particular de andebol
 

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

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/portugal-vence-israel-em-jogo-particular-de-andebol=f837891

/

 
Leiria, 26 out (Lusa) - A seleção portuguesa de andebol venceu hoje Israel, por 36-20, em Leiria, num
encontro de preparação para os primeiros jogos do grupo 5 da fase de apuramento para o "play-off"
do campeonato do Mundo Qatar2015. Integrado no estágio que Portugal está a realizar na Nazaré,
Portugal defrontou hoje Israel, num jogo em que a diferença de qualidade das equipas foi visível e
espelhada pelo resultado ao intervalo, no qual a equipa lusa vencia por 20-8. A jogar de forma muito
rápida, Portugal não desperdiçou os lances de contra-ataque e depressa ganhou vantagem no
marcador.
 
 Sábado, 26 de outubro de 2013
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Federação Portuguesa reforça presença na Federação Internacional
 

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

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/10/26/federa_o_portuguesa_refor_a_pre.html

/

 
26 de outubro de 2013 21:34h
 
 Ulisses Pereira, presidente da Federação, expressou a sua satisfação pela eleição de três portugueses
 
 A Federação Portuguesa de Andebol (FPA) reforçou hoje a sua presença na Federação Internacional
(IHF), passando de dois para três o número de portugueses eleitos para cargos dirigentes, durante o
congresso da IHF, que decorre em Doha.
 
 Miguel Fernandes e Pedro Mourão foram reeleitos, respetivamente, para os lugares de vogal que já
ocupavam na Comissão Arbitral e no Tribunal Arbitral.
 
 Por seu lado, Ulisses Pereira, presidente da FPA, foi eleito como um dos dois auditores internos da
IHF, para um mandato de quatro anos (2013-2017).
 
 O egípcio Hassan Moustafa foi reeleito como presidente, lugar que ocupa desde o Congresso realizado
em Portugal, no Estoril, em 2000.
 
 Ulisses Pereira, presidente da Federação, expressou a sua satisfação pela eleição de três portugueses,
facto tanto mais de realçar quanto estavam presentes 166 países, e o total de lugares a eleger era de
apenas 39.
 
 O próximo objetivo será agora tentar o estabelecimento de um conjunto de parcerias mais alargadas,
nomeadamente no âmbito do desenvolvimento do andebol nas escolas e da cooperação com os países
de língua oficial portuguesa, no âmbito dos programas de desenvolvimento que a IHF está a
desenvolver e pretende aprofundar no próximo quadriénio.
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Federação Portuguesa de Andebol reforça presença na Federação Internacional
 

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

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/federacao-portuguesa-de-andebol-reforca-presenca-na-federacao-internacional=f754852

/

 
Doha, 26 out (Lusa) - A Federação Portuguesa de Andebol (FPA) reforçou hoje a sua presença na
Federação Internacional (IHF), passando de dois para três o número de portugueses eleitos para
cargos dirigentes, durante o congresso da IHF, que decorre em Doha.
 
 Miguel Fernandes e Pedro Mourão foram reeleitos, respetivamente, para os lugares de vogal que já
ocupavam na Comissão Arbitral e no Tribunal Arbitral.
 
 Por seu lado, Ulisses Pereira, presidente da FPA, foi eleito como um dos dois auditores internos da
IHF, para um mandato de quatro anos (2013-2017).
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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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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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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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Andebol: Portugal está «num dos grupos mais complicados», diz selecionador
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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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