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Andebol: mundial sub-21

Portugal continua a vencer
DM

A selecção portuguesa de
andebol sub-21 somou, ontem, terceiro triunfo na fase final do campeonato do mundo
que está a decorrer na Grécia,
ao bater o Irão por 36-25.
O triunfo permite à equipa
orientada por Rolando Freitas
manter a liderança do Grupo
D e garantir desde já a presença a próxima fase da competição.
Ontem, frente ao Irão, Portugal sentiu algumas dificuldades até ao intervalo, altura em que vencia por 17-15,
mas na segunda parte disparou e alcançou uma nova
goleada – com sete golos de
Gilberto Duarte – permitin-

do-lhe seguir com vantagem
sobre a Espanha na diferença de golos.
Hoje é dia de descanso na
prova. Amanha, Portugal defronta a Espanha.

Rolando Freitas:
«tivemos de lutar
bastante»
O técnico Rolando Freitas
reconheceu, no final, que este
«foi um jogo extremamente difícil, como o são todos os jogos do Mundial. Às vezes pensamos que esta equipa, porque perdeu por muitos com
outra, é fraca, mas não é assim. Tivemos de lutar bastante por esta vitória».

Rolando Freitas, seleccionador nacional
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Europeus de andebol e futsal

UMinho nos quartos-de-final
DR

Após ter “cilindrado” na estreia, a equipa de andebol da
UMinho voltou a mostrar a sua
supremacia no campeonato
da Europa universitário que
está a decorrer na Finlândia
“esmagando” desta vez a sua
congénere croata de Osijek
por 47-24.
Com este resultado o conjunto de Gabriel Oliveira garantiu o primeiro lugar do grupo e a passagem aos quartos-de-final.
Os minhotos chegaram ao
intervalo a vencer por 21-12.
Na etapa complementar, e já
com a equipa em rotação, o
nível manteve-se elevado e assistiu-se, nas palavras do técnico minhoto, a um “autêntico
massacre”. O resultado final de
47-24 frente a um adversário
que se classificou em 8.º lugar
em 2010, e a quem a UMinho
então bateu por 27-19, é demonstrativo do momento de
forma dos actuais vice-campeões europeus.
Hoje os minhotos têm o último embate da fase de grupos frente aos polacos da Escola Superior de Educação
de Kalisz.
No europeu de futsal, a decorrer na Croácia, os minhotos não conseguiram repetir

Equipa de andebol da Universidade do Minho

a boa exibição da véspera e
sofreram uma pesada derrota (5-0) frente aos espanhóis
de Valência.
Neste encontro estava em
causa a conquista do primeiro lugar do grupo e, consequentemente, o acesso directo à próxima fase da competição.
Os estudantes da UMinho
entraram algo desconcentrados na partida e permitiram
que o adversário se adiantasse cedo no marcador. Apesar
de uma notória melhoria ao
longo da primeira metade, as

oportunidades criadas não foram traduzidas em golo. Os espanhóis marcaram novamente, através de um livre estudado, e a desvantagem de 2-0
permaneceu até ao período
de descanso.
Para a segunda parte, os
minhotos voltaram decididos
a dar a volta ao resultado. Os
adversários no entanto mantiveram-se bastante coesos
no capítulo defensivo e mostraram-se terrivelmente eficazes nas poucas oportunidades criadas.
Os três golos conseguidos

pelos espanhóis neste período terminaram com as hipóteses de reviravolta dos atletas da UMinho. A contenda acabou por findar-se com
um resultado algo exagerado (5-0) perante aquilo que
ambas as equipas mostraram
em campo.
Apesar da derrota, a UMinho segue firme nas suas aspirações. Hoje, às 10h30 (hora
local), os minhotos enfrentam
a Universidade de Bath (Inglaterra) numa partida onde,
quem perder, se despede da
competição.
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Direcção decidiu não inscrever equipa na Federação para a época que se avizinha. Poderá fazê-lo na
época seguinte. Leia o comunicado da Direcção desta colectividade presidida por António Ferreira.

Após a tomada de posse, para o biénio 2011/2013, a Direcção do

Callidas Club reuniu, nesta data, os seus órgãos directivos, para

analisar vários assuntos, dos quais se destaca a decisão de

constituição de uma equipa sénior, que participasse no campeonato

nacional de 3ª divisão de andebol.

Esta matéria era a mais urgente, uma vez que a Federação de Andebol de

Portugal permitiu que o clube deixasse a decisão, para depois do acto

eleitoral, que ocorreu já depois das inscrições terminadas.

Assim, a direcção do Callidas Club fez chegar, ontem, à Federação,

relevando o gesto, ao permitir a resposta já fora de prazo, que o

clube não vai inscrever qualquer equipa sénior, para a época

2011/2012, deixando em aberto a possibilidade de o voltar a fazer, na

época seguinte, se for possível construir uma equipa competitiva, mas
Página 6

alicerçada nos valores que a sua formação possa revelar.

Na informação, foi reforçada a ideia de que o Callidas Club está

apostado na formação, pelo que os meios do clube estão assentes nas

capacidades de ocupação dos muitos jovens, que procuram no andebol uma

forma de crescimento físico, com a prática da modalidade, mas nunca

esquecendo a vertente humana.

Como já é do conhecimento público, o Callidas Club vai recuperar a

prática de andebol feminino, com a inscrição de duas equipas, nos

escalões de infantis e iniciados, suportadas no aproveitamento de

jovens que estiveram no clube, na época passada, nos escalões de minis

e bambis.
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CAMPEONATO DO MUNDO DE ANDEBOL DE SUB-21 DISPUTA-SE NA GRÉCIA

Portugal vence Irão
e soma terceira vitória
A seleção portuguesa de andebol
sub-21 mantém o pleno de triunfos
em três jornadas do Campeonato do
Mundo da categoria, após vencer
ontem o Irão, por 36-25, em Salónica, Grécia. Depois de terem vencido o Canadá (49-17) e Hungria (3221), os pupilos de Rolando Freitas
entraram muito confiantes e com um
parcial 6-0 deram um bom passo
rumo ao objetivo, apesar de ao intervalo a vantagem ser de apenas
dois golos (17-15). O equilíbrio manteve-se na etapa complementar, até
que os lusos, com um ritmo de jogo
muito elevado, quebraram o adversário fisicamente e com isso foram
avolumando o resultado até aos 11
golos com o 36-25 final.
“Foi um jogo extremamente difícil,
como o são todos os do Mundial. Às
vezes pensamos que esta equipa, porque perdeu por muitos com outra, é
fraca, mas não é assim. Tivemos de
lutar bastante por esta vitória”, vincou
Rolando Freitas. O selecionador re-

sumiu o desafio: “Entrámos muito
bem, a defender bem e a conseguir
lançar o contra-ataque, mas cedo perdemos essa agressividade defensiva e
o Irão conseguiu recuperar. Chegámos ao intervalo a ganhar por dois
e a controlar o jogo, mas permiti-

Depois de cilindrar o Canadá e
a Hungria, a Selecção Nacional
de andebol
somou esta
terça-feira mais
uma vitória no
Campeonato do
Mundo de sub21 que está a
decorrer na Grécia. Hoje Portugal descansa e
quinta-feira defronta a Espanha, com quem
reparte a liderança do Grupo
D, com seis pontos, mais dois do
que a Suécia:
Hungria, Irão e
Canadá ainda
não pontuaram.

mos que o Irão se aproximasse. Depois do intervalo, os jogadores perceberam e entraram novamente
bem no jogo, a jogar com clareza e,
a partir daí, o jogo ficou mais simples e fomos mais eficazes a defender. Foi um resultado merecido”. 1
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