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Estágio do Benfica
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O Benfica realiza hoje o último jogo do estágio an Suíça.
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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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Silva, o melhor
marcador
ANDEBOL. O jogador portu-
guês Rui Silva confirmou-
se como o melhor marca-
dor do Europeu de ande-
bol de sub-20. O atleta
marcou 54 golos e foi elei-
to o melhor central da
competição que terminou
com a vitória da Espanha.
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Andebol                  

no quinto
 lugar 
A seleção portuguesa de 
andebol de sub-20 terminou, 
no sábado, no quinto lugar 
do Campeonato da Euro-
pa da categoria, ao vencer 
por 30-25 a congénere da 
Noruega, obtendo a segunda 
melhor classificação de sem-
pre na competição. Portugal 
chegou ao intervalo do jogo 
a perder por 13-8, mas deu 
a volta durante a segunda 
parte.                         
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> ana marques

A equipa de voleibol feminino
da Universidade do Minho pisou
ontem, pela primeira vez, o pal-
co dos EUSA Games 2012. A
equipa minhota não entrou da
melhor forma neste início de
campeonato e sofreu a sua pri-
meira derrota frente à equipa
Holandesa por 3-0.

A UMinho foi cabeça de série
no grupo C, tendo como adver-
sárias nesta fase da prova a Ho-
landa, Finlândia e Turquia com
as quais terá de medir forças
para passar à fase seguinte. 

Ontem decorreu, no Polides-
portivo Municipal Margaritas, o
primeiro jogo da representante
da UMinho. As minhotas en-
traram em campo dispostas a lu-
tar pela vitória, mas frente ao
poderio da equipa holandesa as
portuguesas pouco puderam fa-
zer. As dificuldades das minho-
tas começaram logo ao nível da
estampa física. Frente a uma
equipa com uma média de al-
turas muito superior, as minho-

tas viram a sua vida complicar-
-se. Para além disso, a equipa
holandesa mostrava-se muito
equilibrada, organizada e forte

em todos os capítulos do jogo.
As atletas que representam a

Universidade do Minho, apesar
das suas fragilidades perante as

adversárias, não se mostraram
amedrontadas e jogaram sempre
com grande determinação e ati-
tude. Apesar dessa entrega, a

UMinho não conseguiu contra-
riar as holandesas acabando por
perder por 3-0 com os parciais
de 25-15, 25-12 e 25-18.

Frente à Holanda a UMinho ali-
nhou com o sete inicial: Catarina
Dias (distribuidora), Sara Gon-
çalves/Catarina Silva (centrais),
Sara Barata (oposta), Joana Sil-
va (libero) e Luciana Braga/Ma-
riana Falcão (pontas). Jogaram
ainda: Sandra Vaz, Duda Otero,
Alexandra Rodrigues, Joana
Teixeira e Maria Ramoa. Hoje às
17.30 horas, a UMinho defronta
a Finlândia.

Andebol masculino
entra hoje em acção

O dia fica também marcado pe-
lo início da competição da mo-
dalidade de andebol, entrando
em campo a equipa masculina
da UMinho. Os campeões euro-
peus em título entram em campo
para defender o título e lutar
para se sagrarem bicampeões.

Ainda ontem decorreu a ce-
rimónia de abertura dos EUSA
Games 2012.

Laranja de casca dura para a UM
O início da participação da equipa de voleibol feminino da Universidade do Minho nos EUSA Games não correu da
melhor forma, depois da derrota ‘sem espinhas’ na estreia contra a formação da Holanda.

DR

Equipa de voleibol feminino da Universidade do Minho não teve estampa física para contrariar as holandesas

DESPORTO

> Competição de andebol começa hoje e a UMinho está pronta para revalidar o título europeu.

UNIVERSITÁRIOEUSA GAMES 2012
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> redacção

Portugal conquistou, ontem, o
quinto lugar do Campeonato da
Europa de Andebol de sub-20,
ao derrotar a Noruega no jogo de
atribuição do quinto e sexto lu-
gares da competição.

Depois de uma primeira par-
te em que os lusos se mostra-
ram menos eficazes, na segun-
da metada Portugal foi imperial
e repetiu, pelo mesmo resutlado,
a vitória que já tinha rubrica-
do sobre a Noruega, asseguran-

do o quinto lugar da competi-
ção.

O 30-25 foi o resultado final de
um jogo em que, ao intervalo, os
comandados de Rolando Freitas
estavam a perder por 8-13. No
entanto, a segunda parte per-
tenceu completamente aos lusos
que deram a volta ao marcador e
asseguraram a vitória.

Com este resultado, Portugal
assegurou o segundo melhor re-
sultado em Campeonatos da Eu-
ropa, depois do segundo lugar
no Europeu de 2010 que decor-

reu em Bratislava 
No final, o treinador de Portu-

gal, Rolando Freitas, mostrava-
se muito satisfeito pela sua equi-
pa ter conseguido a vitória,
apesar de considerar que a pri-
meira parte do jogo foi desas-
trosa.

“O jogo começou mal, sem
conseguirmos acertar no ataque.
Estivemos dez minutos sem
marcar e defensivamente tam-
bém não acertámos, especial-
mente com o lateral esquerdo
norueguês. 

No segundo tempo, entrou o
verdadeiro Portugal e fomos a
equipa que demonstrámos ser ao
longo de todo o resto do cam-
peonato. Uma equipa forte e
agressiva”, disse.

DR

Rolando Freitas gostou da atitude dos jogadores na segunda parte do jogo

ANDEBOL - CAMPEONATO DA EUROPA DE SUB-20

Portugal conquista quinto lugar
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