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Depois de um bom início com uma vitória frente à Bósnia-Herzegovina, a selecção nacional de
sub-18 masculina não conseguiu dar continuidade aos triunfos e perdeu frente a Bélgica e
Hungria.

No jogo com a Bélgica, Portugal entrou a perder desde o primeiro minuto e nunca se conseguiu
encontrar. A perder aos 2 mnutos por 0-6, os comandados de Ivan Kostourkov bem se
esforçaram para virar o encontro, mas nada lhes saía bem. Pelo contrário, a equipa belga
continuava a carburar com grande eficiência e aumentava a diferença com o passar dos
minutos. Ao intervalo, Portugal perdia por 24 (22-46) e no final do jogo, o marcador registava
uma diferença de 37 pontos (44-81).
Depois de um dia mau, os jovens portugueses pretendiam redimir-se, mesmo tendo pela
frente uma selcção húngara imponente fisicamente, com 5 ateltas acima dos 2,05 metros,
sendo que dois destes com mais de 2,10m.
Apesar disso, Portugal entrou melhor na partida e liderou durante grande parte da fase inicial.
Encontrando as soluções mais adequadas para superar a defesa zona 2-3 dos húngaros, os
jovens portugueses construíram uma vantagem que ao intervalo era de 5 pontos (30-25).
A segunda metade começou sob a toada do equilíbrio. Os magiares recuperaram a diferença
e ambas as equipas trocaram lideranças no marcador. Contudo, no final do terceiro período,
dois triplos consecutivos dos húngaros colocaram a diferença em 6 pontos, desfavorável a
Portugal.

Nesta fase do jogo, Portugal sentia dificuldades em ultrapassar a nova defesa zona da Hungria,
que era agora 1-2-2. Esta alteração defensiva dos húngaros bloqueou o jogo ofensivo de
Portugal, que de um momento para o outro, deixou de funcionar.
Do outro lado, tudo corria bem e depois dos dois triplos a fechar o terceiro período, aparecia
mais um a abrir o quarto, cortando o ímpeto português. E a partir do momento em que a
diferença ultrapassou os 5 pontos, Portugal não mais se encontrou e da Hungria não mais se
aproximou, acabando por perder por 56-71.
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Este domingo é dia de descanso para a selecção portugesa. Depois do dia de folga, Portugal
volta à acção na segunda-feira para defrontar a Escócia.
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