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ANDEBOL                 

Nuno Grilo muda-se para o Benfi ca
O lateral-esquerdo português é a mais recente contratação 
dos «encarnados» e o segundo jogador que troca o FC 
Porto pelo Ben� ca, depois de Inácio Carmo. “Qualquer 
jogador ambiciona jogar num clube como o Ben� ca e é 
uma grande oportunidade que nunca na vida poderia 
desperdiçar. Vamos entrar em todas as competições para 
ganhar”, disse Nuno Grilo, em declarações à Ben� ca TV. 
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Portugal perde com Egito      
A seleção de Portugal perdeu ontem com a do 
Egito, por 30-29, em encontro do Campeonato 
do Mundo de andebol de sub-21, disputado em 
Salónica, Grécia. Ao intervalo, Portugal vencia, 
por 17-13. Portugal vai agora defrontar o Qatar 
em jogo de classificação entre o nono e o 16.º 
lugar.  
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Portugal deixou fugir uma vantagem de quatro golos ao intervalo e 
acabou eliminado nos oitavos-de-final do Mundial de sub-21, ao perder 
com o Egipto, por 30-29. “O Egipto aproveitou erros nossos e no fim já 
não conseguimos recuperar”, lamentou o técnico Rolando Freitas.
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24/07/2011

Campeonato do mundo de sub-21 em

andebol.

 

Portugal está fora do campeonato do mundo de sub-21 em andebol.
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> nuno gonçalves (uminho)

Presente em quatro europeus
universitários a UMinho teve
um dia para recordar: o andebol
alcançou a sua quinta final eu-
ropeia e no karaté conquistou-se
uma medalha de bronze.

Apesar destes excelentes resul-
tados o dia não começou bem
para a academia minhota. No té-
nis-de-mesa os atletas da UMin-
ho foram eliminados logo na
ronda inaugural e o futsal viu-se
arredado da final após perder 9-
2 com a Universidade de Mála-
ga.

A primeira boa notícia do dia
veio de Sarajevo, capital da Bós-
nia Herzegovina. Aí, Paulo
Gonçalves (-60kg), que no Eu-
ropeu de 2009 em Córdoba já
havia conquistado uma medalha
de bronze, repetiu a façanha.

Muito concentrado e demon-
strado um espírito de guerreiro,
o minhoto perdeu apenas no seu
terceiro combate para o atleta
bósnio que se viria a sagrar
campeão europeu. Na repesca-
gem Paulo venceu um adver-
sário francês e garantiu a meda-
lha de bronze.

“Foi muito bom ter conseguido
o mesmo resultado de 2009!”
confidenciou o atleta, afirmando
ainda que o seu objectivo inicial
era “melhorar ou igualar” a sua
prestação do último europeu em
que participou.

Para terminar o dia com chave
“quase de ouro”, o andebol ga-
rantiu mais uma final europeia,
mas não foi fácil! Frente a uma
forte equipa de Málaga, o con-
junto de Gabriel Oliveira sentiu
muitas dificuldades e só nos últi-
mos 10 minutos conseguiu pas-

sar para a frente do marcador.
Foi neste período que, segun-

doGabriel, “a defesa se encon-
trou e matámos o jogo no con-
tra-ataque”. Os espanhóis não
conseguiram aguentar a pressão
nesta etapa e viram inclusive um
jogador ser expulso por palavras
dirigidas ao árbitro.

Na final a UMinho vai ter um
jogo muito complicado frente à
equipa da casa, a Universidade
de Rijeka. Segundo o treinador
minhoto, “a cidade vai estar em
peso no pavilhão” a apoiar a sua
equipa, pelo que antevê um “am-
biente infernal”.

Apesar de tudo, e usando um já
gasto ‘cliché’, Gabriel Oliveira
mostrou-se peremptório nas ulti-
mas declarações: “As finais são
para ganhar e nós estamos aqui é
mesmo para isso”, definiu o ti-
moneiro.

Andebol está na final
O andebol masculino da UMinho vai estar pela quinta vez na final de um europeu universitário.         
No europeu de karaté, Paulo Gonçalves (eng. electrónica) brilhou e conquistou uma medalha de     bronze. 

DR

Miguel Sarmento, do ABC de Braga, tem brilhado nos europeus
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UNIVERSITÁRIOS>>27

UMinho destaca-se 
no karaté e no andebol
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UMinho na final
do europeu de andebol

O andebol masculino da 
Universidade do Minho está 
pela quinta vez na final de 
um europeu universitário após 
ter vencido, ontem, por 30-24 
a equipa espanhola de Mála-
ga.  Presente em quatro frentes 
(entenda-se europeus univer-
sitários) a UMinho teve ontem 
um dia para recordar: o ande-
bol alcançou a sua 5.ª final eu-
ropeia e o karaté conquistou 
uma medalha de bronze.

Mas o dia não começou 
bem para a academia minho-
ta. No ténis de mesa os atletas 
da UMinho foram eliminados 
na ronda inaugural e o futsal 
viu-se arredado da final após 
perder 9-2 com Málaga.

O conjunto espanhol foi 
realmente mais forte que o 
português, mas a partida foi 
muito equilibrada durante a 
primeira parte (2-3). No segun-
do tempo os de Málaga en-
traram melhor e conseguiram 
apontar muito cedo dois golos, 
o que levou o técnico minho-
to a colocar a equipa a jogar 

com o guarda-redes avançado. 
Aproveitando-se deste facto, os 
espanhóis dilataram de forma 
gradual o marcador.

A primeira boa notícia do 
dia veio da capital da Bósnia 
Herzegovina. Aí, Paulo Gonçal-
ves (-60kg), que no europeu 
de 2009 em Córdoba já havia 
conquistado uma medalha de 
bronze, repetiu a façanha.

O minhoto perdeu apenas 
no seu terceiro combate para 
o atleta bósnio que se viria a 

sagrar campeão europeu. Na 
repescagem Paulo venceu um 
adversário francês e garantiu 
a medalha de bronze.

Para terminar o dia com cha-
ve “quase de ouro”, o andebol 
garantiu mais uma final euro-
peia, mas não foi fácil. Frente 
a uma forte equipa de Mála-
ga, o conjunto de Gabriel Oli-
veira sentiu muitas dificulda-
des e só nos últimos 10 mi-
nutos conseguiu passar para 
a frente do marcador.

Na final a UMinho vai ter um 
jogo muito complicado frente 
à equipa da casa, a Universida-
de de Rijeka, pelo que à parti-
da o ambiente será mais com-
plicado para os minhotos.

Bronze no karaté
No europeu de karaté, Pau-

lo Gonçalves brilhou ao mais 
alto nível no primeiro dia de 
prova e conquistou uma me-
dalha de bronze para a aca-
demia minhota.

O banco da UMinho (em andebol) festeja a vitória

DR
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