
«Demos uma dor
de cabeça ao André»
Seleção de sub-20 treina-se até hoje em Lisboa

© Neemias Queta agradado com o modo como o grupo tem trabalhado

Grupo de jogadores que ontem trabalhou sob as ordens da equipa técnica liderada por André Martins, na Faculdade de Motricidade Humana



por

MIGUEL CANDEIAS

Á cerca de seis semanas,
quando foi um dos 66

¦""¦ universitários da NCAA
convidados a participar
no exclusivo NBA Draft

Combine realizado em Chicago, se
havia algo de que Neemias Queta
não tinha grandes dúvidas, era do

desejo de integrar a Seleção de Sub-
-20 que, entre 12 e 21 julho, dispu-
tará o Europeu da Divisão B, inte-
gradano Grupo D, juntamente, com

Luxemburgo, Bélgica, Macedónia
e Eslováquia.

O poste de Utah State, de 19 anos,
não faltou e ontem, ao final da tar-
de, foi um dos 11 jogadores que, na
Faculdade de Motricidade Humana
de Lisboa, esteve às ordens do sele-
cionador André Martins, num trei-
no para o torneio de preparação que
se realizará este fim de semana na
Finlândia. Ausentes apenas Francis-
co Amarante e João Guerreiro devi-
do a exame escolar no Porto, mas

hoje voltam ajuntar-se ao plantei.
«Sim, de certa forma não que-

ria faltar a esta Seleção. É sempre
bom representar Portugal e ter
oportunidade de jogar contra os
melhores da Europa. Gosto disso» ,

começou por afirmar Queta, que
entretanto preferiu não avançar já
para a NBA e evoluir mais um ano

desportiva e academicamente na
USU. «Temos um grupo bastante
bom e uma ótima oportunidade,
ainda por cima tendo o campeo-
nato da Europa em casa. Tem tudo

para dar certo e penso que o que
posso trazer à Seleção é bastante

entrega, dedicação, esforço, assim
como outras oportunidades no ata-

que , mas também defesa, ressaltos

e desarme de lançamento... Faço
um bocado de tudo e acho que é o

que a equipa precisava», analisa.
A estudar no Estados Unidos des-

de o verão passado, passou pratica-
mente um ano desde Neemias ves-
tiu as cores nacionais. E não tem
dúvida sobre o facto de ser hoje um
jogador diferente. «Esta experiência
me deu-me mais atletidsmo, força,
ajudou-me a aplicar um basquete-
bol mais rápido e a conseguir con-
ciliar este comum jogo também mais

tático e isso é bom» , reforçou.
Essa versatilidade já esteve pa-

tente nos três jogos de preparação
que Portugal realizou no passado
fim de semana, em que bateu os

campeões europeus de Israel (93-
- 89) , assim como a República Che-
ca (103-65) e a Bielorrússia (65-
-55). «Essas partidas também
mostraram que ainda temos de me-
lhorar defensivamente, que é o mais

importante. Podemos ter um dia
mal no ataque, mas se defender-
mos bem, podemos sempre discu-
tir o jogo até ao fim. Também tere-
mos de estar mais aptos em termos

de transição defensiva, como no um
contra um com e sem bola. Mas o
André [Martins] já viu o que é pre-
ciso trabalhar. Ainda assim, nes-
sas três partidas, o que mais me sur-
preendeu foi o facto de ninguém ter
medo de assumir o momento e sa-
bermos o nosso papel na equipa. To -
dos deram o máximo e isso foi cru-
cial para o sucesso. Demos uma dor
de cabeça ao André na hora de de-
cidir quem tinha de sair. Mas é isso

que os treinadores pedem para os

jogadores fazerem», refere de sor-
riso rasgado. Note-se queogrupoco-
meçou com 19 e neste momento já
só conta com 13 elementos

«Sim, dá prazer dar essa dor de

cabeça. Especialmente quando
estamos a treino com bons

basquetebolistas como es -
tes. É benéfico. Os joga-

dores percebem que ao
dar tudo o que podem

estão a ajudar-se a si,
à equipa e o treina-
dor», concluiu.
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Sonho de casa cheia

topiàdrr»irièsNeeniiasQuetan&> só terá oportuna
tanto gosta, como ainda de o fa2er em Portugal Espera-se que o pavilhão, em Matosi-

nhos, esgote todas as noites e, ainda que ninguém fale abertamente disso, há a ambi-

ção de conseguir a subida à Divisão A. «Ainclanâo sei corno vai ser, mas acho que será

lindo», diz. «Há alguns anos também houve um Europeu de sub-16 feminino e o pavi-
lhão estava cheio. Todaagente desejava Ir ver.Eu próprio queria Ir.mas não consegui»,
revela. «No entanto, viosvídeosefol maravilhoso. Gostava de experimentar Jogar num

ambiente daqueles! Está tudo a correr no bom caminho e penso que temos tudo para

voltar a conseguir uma envolvêncla dessas com o público.»


