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> ana marques

Definitivamente a estreia das equipas da
UMinho não têm sido a melhor  Depois
do badmintom e voleibol, também o an-
debol não teve a sorte do seu lado no co-
meço deste EUSA Games Córdoba’2012.
A equipa campeã em título perdeu por um
ponto de diferença o seu primeiro jogo,
apesar de tudo os minhotos garantem que
vão lutar pela renovação do título eu-
ropeu. Frente à equipa da Universidade
Tecnológica da Geórgia, a equipa minho-
ta teve um início de jogo bastante bom,
entraram determinados e dispostos a ul-
trapassar as dificuldades, mas logo aos
cinco minutos a UMinho teve a sua pri-
meira contrariedade...o lateral esquerdo
João Santos, num contra ataque, sofreu
uma falta muito dura e ao cair lesionou-se
no cotovelo, acabando mesmo por ficar
fora do campeonato devido a uma lux-
ação na articulação do cotovelo. Apesar
de tudo, e da força do adversário, a UMi-
nho foi para o intervalo a vencer 16-15. 

Na retoma da segunda parte a UMinho
sofre outra contrariedade, João Ferreira é
excluído com três vezes em dois minutos
e o treinador Minhoto deixa de contar
com ele, um atleta que estava a marcar a

diferença na defesa. Com dois jogadores
a menos, tornou-se difícil a Gabriel Oli-
veira fazer trocas defensivas e os georgia-
nos conseguem marcar o golo da vitória
nos últimos cinco segundos da partida,
terminando com o resultado de 33-34.

Desta forma a UMinho perde o seu pri-
meiro jogo, mas segundo Gabriel Oliveira
“não vamos desistir! Somos os campeões
em título e vamos mostrar o porquê” afir-
ma. O próximo jogo da UMinho, em an-
debol, é com a Universidade da Lituânia.

Voleibol feminino vence filandesas
Na segunda jornada do Campeonato Eu-

ropeu Universitário de voleibol feminino
a equipa do Minho estava obrigada a ven-
cer a equipa finlandesa da Universidade
de Tampere de modo a não sair da luta pe-
los primeiros lugares da classificação.
Este foi um jogo tranquilo da equipa por-
tuguesa acabando por vencer por 3-0 pe-
los parciais de 25-16; 25-20; 25-19. 

No próximo jogo a UMinho, treinada
pelo técnico João Lucas, defronta a
equipa turca da Universidade Bahçesehir,
uma equipa tradicionalmente forte que
nos últimos anos tem disputado as finais
destes campeonatos europeus univer-
sitários.

EUSA GAMES - UMINHO COM MAIS UMA ESTREIA NEGATIVA

Campeões entram 
a perder no Europeu

UMINHO

Equipa de andebol da UMinho perdeu na estreia contra a Universidade da Geórgia
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Andebol da UMinho também
estreou-se com uma derrota
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Andebol da UMinho entra a perder

A estreia das equipas 
da UMinho EUSA Games 
2012 não tem sido a me-
lhor e, depois do badmin-
tom e voleibol, também o 
andebol não teve a sorte 
do seu lado. A equipa cam-
peã em título perdeu por 
um ponto de diferença o 
seu primeiro jogo.

Frente à equipa da Uni-
versidade Tecnológica da 
Geórgia, a equipa minho-
ta teve um início de jogo 
bastante bom, mas logo 
aos 5 minutos a UMinho 
teve a sua primeira con-
trariedade... o lateral es-
querdo João Santos, num 
contra ataque, sofreu uma 
falta muito dura e ao cair 
lesionou-se no cotovelo, 
acabando mesmo por ficar 
fora do campeonato devi-
do a uma luxação na arti-
culação do cotovelo.

Os georgianos mostra-
vam-se uma equipa muito 
forte fisicamente e obriga-
vam a um jogo muito rá-
pido para ultrapassar uma 
muralha defensiva altíssi-
ma e fisicamente poderosa 
«eram 10 cm mais altos e 
20 kg mais fortes» referiu o 
treinador da UMinho. Mas 
o jogo foi disputado sem-
pre taco a taco até ao fi-
nal da primeira parte, indo 
a UMinho para o descanso 
a vencer por 15-16.

Na segunda parte o rit-
mo continuou e a UMinho 
até aumentou a vantagem 
para quatro golos... mas de 
seguida sofreu outra con-
trariedade, com João Fer-
reira a ser excluído com 
três vezes dois minutos e o 
treinador minhoto deixou 
de contar com um atleta 
que estava a marcar a di-

ferença na defesa.
Com dois jogadores a 

menos, tornou-se difícil a 
Gabriel Oliveira fazer tro-
cas defensivas e com uma 
série de “erros” seguidos 
por parte dos minho-
tos, os georgia-
nos consegui-
ram marcar o 
golo da vitória 
nos últimos se-
gundos da par-
tida, terminan-
do com o resulta-
do de 33-34. 

Voleibol feminino
Na segunda jornada do 

voleibol feminino a equipa 
do Minho estava obrigada 
a vencer a equipa finlan-
desa da Universidade de 
Tampere (FIN) para con-
tinuar na luta pelos pri-
meiros lugares da classi-

ficação.
Foi um jogo tranquilo da 

equipa portuguesa peran-
te um adversário que não 
mostrou argumentos para 
contrariar a superiorida-

de minhota em to-
dos os momen-

tos do jogo. A 
equipa portu-
guesa obteve 
muitos ases e 
colocou gran-

des dificulda-
des na organiza-

ção ofensiva finlande-
sa, acabando por vencer 
por 3-0 pelos parciais de 
25-16; 25-20; 25-19.

A UMinho alinhou com 
o seguinte sete inicial: Ca-
tarina Dias, Sara Gonçal-
ves, Catarina Silva, Sara 
Barata, Joana Silva, Lucia-
na Braga, Mariana Falcão. 
Jogaram ainda: Sandra Vaz, 

Eduarda Otero, Alexandra 
Rodrigues, Joana Teixeira 
e Maria Ramoa.

Badminton
No badminton, o dia 

para a UMinho começou 
com João Graça na prova 
de singulares masculinos. 
O atleta minhoto bateu-se 
muito bem com o seu ad-
versário fazendo um jogo 
bastante equilibrado. Ape-
sar de tudo no terceiro set 
João não segurou o jogo e 
a balança caiu para o ale-
mão que desta forma ven-
ceu a partida. Nos singu-
lares femininos, Inês Bas-
tos também perdeu a dois 
onde a experiência da ad-
versária prevaleceu.

Em pares masculinos 
estiveram presentes Jor-
ge Carvalho e Nuno Sá 
os quais perderam o 

jogo frente a uma dupla 
turca.

No outro jogo de sin-
gulares masculinos, Nuno 
Sá perdeu contra o cabe-
ça de série número um e 
Rui Almeida perdeu con-
tra o cabeça de série nú-
mero seis.

No jogo de pares femini-
no, a UMinho obteve uma 
vitória pela dupla femini-
na Inês Bastos/Joana Ama-
ral, garantido um lugar na 
fase seguinte da competi-
ção assim como Rui Almei-
da e João Graça nos pares 
masculinos.

Hoje começa a com-
petição do futsal, onde 
a UMinho tem equipa no 
masculino, iniciando ain-
da a competição do ténis 
onde a UMinho também 
tem três atletas femininas 
em prova.

EUSA GAES 2012

Voleibol e badminton feminino e andebol masculino em ação

DR

Campeões 
em título
perderam

por um golo
com os

georgianos
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Andebol: jogador formado em Guimarães eleito
o melhor central no Campeonato da Europa sub-20
O andebolista Rui Silva, formado no
Xico Andebol, actualmente ao serviço
do Sporting, foi considerado o melhor
central do Campeonato da Europa de
Sub-20, que ontem terminou na
Turquia, integrando o “sete ideal”
daquela competição. 
Para além desta distinção, Rui Silva foi
também o melhor marcador do
campeonato com cinquenta e quatro
golos, seguido de Tomas Babak, da
República Checa, com cinquenta e três
golos e Stipe Mandalinic, da Croácia,
com quarenta e oito golos. 

DR

Rui Silva, o melhor central europeu de sub/20
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Atualidade do Futebol Clube do Porto.
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