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UNIVERSÍADAS: 16 ATLETAS CONVOCADOS PARA SELEÇÃO DE ANDEBOL
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Já são conhecidos os estudantes que fazem parte da seleção nacional universitária de andebol
masculino e vão representar Portugal nas Universíadas de Verão. A prova acontece de 3 a 14 de julho,
na Coreia do Sul.
 
 Foi divulgada, esta quarta-feira, a convocatória da seleção nacional universitária de andebol
masculino para as Universíadas de Verão 2015. Portugal vai estar representado por 16 atletas de seis
instituições de Ensino Superior.
 
 A Universidade do Minho, com seis atletas, é a instituição mais representada. A Universidade do Porto
tem quatro convocados. Os restantes atletas frequentam o ISMAI, IP Porto, Universidade de Lisboa,
Universidade Nova de Lisboa e Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia.
 
 Manuel Borges, estudante da Universidade do Porto, é um dos nomes da convocatória. O atleta do
ADA Maia/ISMAI competiu no Mundial Universitário, no ano passado, e acredita que Portugal tem
capacidade para conseguir um bom resultado.
 
  Termos sido campeões no ano passado só nos tem de dar mais confiança de que temos um grupo
capaz de alcançar, acima de tudo, um lugar digno para o nosso país. Isto, apesar de sabermos que vai
ser uma luta muito complicada , explica, ao Canal Superior, Manuel Borges.
 
 O atleta refere ser normal a equipa criar  ilusões de atingir o lugar mais alto  devido ao histórico da
seleção universitária, mas acredita que  algumas equipas com bastante tradição no andebol  podem
criar  enormes dificuldades  aos portugueses.
 
 A equipa lusa vai competir no grupo B com a República Checa e o Japão. O guarda-redes do ADA
Maia/ISMAI diz que têm pela frente  um país europeu com grande tradição andebolística e que tem
formado grandes jogadores nos últimos anos  e uma seleção mais  imprevisível  e que pratica  um
distinto tipo de andebol, que normalmente causa grandes dificuldades .
 
  Em termos de valores individuais, não sabemos exatamente o que nos espera , completa o atleta.
 
 Rolando Freitas, selecionador nacional da Federação Portuguesa de Andebol, vai orientar a equipa.
Luís Monteiro e Gabriel Oliveira são os treinadores adjuntos.
 
  É sempre importante saber que o selecionador nacional se encontra atento a outros valores que não
os que regularmente vão à seleção principal. Da minha parte, será ótimo voltar a trabalhar com ele
porque o encontrei nas seleções jovens , acrescenta Manuel Borges.
 
 As Universíadas de Gwangju, na Coreia do Sul, decorrem de 3 a 14 de julho. Para além do andebol
masculino, Portugal vai competir nas modalidades de atletismo, ginástica artística, esgrima, judo,
natação, remo, taekwondo, ténis de mesa e tiro com arco.
 
 Vê aqui a lista de jogadores convocados para a seleção nacional universitária de andebol masculino:
 
 Alfredo Quintana - U.Porto
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 Belone Moreira - UNL
 
 Bruno Dias - U.Minho
 
 Carlos Santos - U.Porto
 
 Carlos Siqueira - ULHT
 
 David Pinto - U.Lisboa
 
 Fábio Antunes - U.Minho
 
 Hugo Rosário - U.Minho
 
 Hugo Santos - ISMAI
 
 Manuel Borges - U.Porto
 
 Miguel Sarmento - U.Minho
 
 Nuno Rebelo - U.Minho
 
 Nuno Silva - U.Minho
 
 Pedro Marques - U.Porto
 
 Pedro Sequeira - UNL
 
 Vasco Santos  - IP Porto
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FILIPA SOUSA
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