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:.: Ganhar embalagem para estar na Dinamarca - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=812341

/

 
Depois de uma derrota com a superfavorita Espanha, Portugal alcançou moralizador triunfo frente à
Macedónia, equilibrando assim as contas da qualificação para o Europeu de 2014, na Dinamarca - 3.º
classificado no Grupo 1, em igualdade pontual com os macedónios, que ocupam o 2.º posto. Mas, para
chegar à fase final da competição, é importante não perder embalagem no duplo confronto frente à
Suíça - jogos nos dias 4 e 7 deste mês, em St. Gallen e Santo Tirso, respetivamente. E é com espírito
ganhador que a Seleção Nacional se concentrou ontem em estágio, numa unidade hoteleira do Porto.
"Vamos já começar a trabalhar em termos táticos, visando aquilo que podem ser os jogos desta
qualificação", explicou no site da Federação de Andebol de Portugal o selecionador nacional, Rolando
Freitas, mais preocupado, numa primeira fase deste estágio, em "fazer um trabalho tendo em vista
retomar rotinas e relembrar uma ou outra situação, tanto em termos defensivos como ofensivos". O
técnico já sabia que os jogadores iriam chegar à Seleção após "uma paragem pós-competitiva, uma
vez que, depois da jornada de sábado do campeonato nacional, a generalidade dos clubes concedeu
alguns dias de descanso aos seus atletas". No entanto, o primeiro treino do estágio, ontem realizado
em Santo Tirso, permitiu a Rolando Freitas constatar que "os jogadores cuidaram-se nestes dias de
folga, treinando-se individualmente". Teste com Israel Antes do primeiro compromisso com a Suíça, a
formação das quinas disputa um jogo de preparação frente a Israel. O encontro está agendado para
sábado, em Belgrado (Sérvia), cidade para a qual a comitiva viaja amanhã bem cedo (6h05). Siga-nos
no Facebook e no Twitter.
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Carlos Resende e Miguel Maia
nas Férias Desportivas

CRUZ VERMELHA - NÚCLEO DE PRADO

Depois de Carlos Resen-
de e do ABC, com uma ses-
são dedicada ao andebol e 
ao clube bracarense, terem 
marcado presença na oita-
va edição das Férias Des-
portivas da Páscoa, orga-
nizadas pelo Centro Co-
munitário da Vila de Pra-
do da Cruz Vermelha, foi 
a vez de as crianças e jo-
vens poderem conhecer 
aquela que é a maior re-
ferência do voleibol nacio-
nal, Miguel Maia. 

Numa manhã dedicada 
ao voleibol, a chegada de 
Miguel Maia ao pavilhão 
da EB 2,3 de Prado sus-
citou grande entusiasmo 
nos presentes. Depois de 
feitas as devidas apresen-
tações, acerca do percurso 
de Miguel Maia no voleibol 
indoor e de praia, o atleta 

olímpico respondeu a um 
conjunto de questões co-
locadas pelos participan-
tes que se mostravam in-
teressados pela presença 
de tal figura do desporto 
nacional. Seguiu-se uma 
sessão de autógrafos.

Esta oportunidade de 
crianças e jovens de Prado 
poderem conhecer e con-

tatarem dois dos maiores 
vultos do desporto nacio-
nal, constituiu uma expe-
riência muito importante 
tendo em conta os princi-
pais objetivos destas férias 
desportivas – fomentar a 
prática desportiva diversi-
ficada e aumentar a cultu-
ra desportiva junto dos jo-
vens participantes.  

Mas não foi só o ande-
bol e o voleibol a marcar 
presença. O rugby, através 
do Braga Rugby, o basque-
tebol, com a presença do 
BC Barcelos, e o BTT, fo-
ram outras modalidades, 
bem como a prática de gi-
nástica aeróbica e da arte 
marcial krava maga, ambas 
pelo Gimnoprado.

Carlos Resende com alguns alunos

DR
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