Portugal entra com vitória
Escrito por Planeta Basket
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A selecção nacional de sub-18 masculina entrou com o pé direito no campeonato da Europa,
divisão B que teve início esta quinta-feira em Tel Aviv, Israel.

No jogo de estreia na prova e contando com o apoio de 9 adeptos portugueses, os pupilos de
Ivan Kostourkov mostraram um grande querer e muita concentração durante todo o encontro
frente à Bósnia e Herzegovina, saindo vitoriosos por 73-61.
Portugal chegou ao comando da partida ao minuto 3 e desde então não mais perdeu a
liderança.
O primeiro período foi o melhor de Portugal. Através de uma defesa individual pressionante e
de rápidas transições defesa-ataque, os jovens portugueses conseguiram surpreender os
balcânicos e saltar para o comando da partida. Destaque neste período para Daniel Coelho (8
pts) e Eduardo Guimarães (7 pts), ambos com dois triplos concretizados e ainda para Rafael
Wildner (6 pts e 4 ress).
No segundo período a Bosnia reagiu e tentou recuperar a desvantagem, mas os homens que
saltaram do banco português não estiveram pelos ajustes. Jonah Callenbach com 8 pts e Hugo
Sotta (7 ressaltos) foram fundamentais para a manutenção da liderança e Portugal atingiu o
intervalo na frente, com 8 pontos de vantagem, 42- 34.
Nos terceiro e quarto períodos, novos protagonistas deram cartas por parte de Portugal.
Miguel Maria Cardoso, Artur Castela, Sérgio Santos e Hugo Sotta contribuiram com pontos,
assistências e ressaltos e ajudaram a manter o controlo da partida, acabando em definitivo com
as aspirações Bósnias.
As duas estrelas do Bósnia, o base Nebojsa Maksimovic e o segundo base Dino Begagic
foram muito bem controlados pelos jovens portugueses, tendo-se exibido a um nível bem
abaixo do seu habitual. Já o poste Ernard Mujic (208 cm) foi mais difícil de parar e acabou
como melhor marcador do encontro com 16 pts.
Esta sexta-feira, Portugal joga contra a Bélgica pelas 20H15 (18H15, em Portugal).
Ficha do Jogo
Pavilhão: Zisman, Tel Aviv
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Bósnia e Herzegovina 61-73 Portugal
Por períodos: 18-27, 16-15, 13-16, 14-15
Portugal (73) – Daniel Coelho 8, Sérgio Santos 3, Hugo Sota 4, Miguel Cardoso 12, Bruno
Cunha, Jonah Callenbach 14, João Álvaro 2, Eduardo Guimarães 9, Rafael Wildner 13, Artur
Castela 6, Daniel Margarido 2, Filipe Duval
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