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Principia hoje em Tallin, capital da Estónia, o Campeonato da Europa de Sub 16 femininos,
Divisão B, com a participação de 19 equipas.

Portugal integra o Grupo D, o único com quatro selecções, sendo a Ucrânia, a Inglaterra e a
Holanda os nossos parceiros de grupo.
O primeiro adversário é a formação holandesa, que defrontamos esta noite, às 20H15. Pelo
que vimos em Haarlem, cidade nos arredores de Amesterdão, onde a selecção portuguesa de
Sub 18 fez 3 jogos de preparação com a congénere da Holanda, o último dos quais
precisamente contra as Sub 16, a tarefa das pupilas de Ricardo Vasconcelos não vai ser nada
fácil. Fisicamente bastante fortes (são várias as jogadoras acima de 1,80m), com destaque
para as postes M.Essennstam e K.Tieffers, as jovens holandesas irão constituir uma laranja
bastante ácida. As nossas Sub 18 ganharam o encontro (55-62), mas tiveram que se aplicar a
fundo. O seleccionador nacional saberá por certo qual a melhor estratégia a utilizar, tirando
partido das suas armas. A turma das quinas possui uma média de alturas baixa (1,725m), com
apenas duas atletas na casa do 1,80m, casos de Paula Couto e Margarida Carvalho. Não será
nas tabelas que poderemos ter vantagem, certamente, mas temos que saber utilizar os nossos
trunfos.
As ucranianas, que estavam na Divisâo A, no ano passado, serão teoricamente os favoritos à
vitória no Grupo D, mas por vezes acontecem surpresas. A Inglaterra será, a priori, o opositor
mais acessível, de certeza o que melhor conhecemos, pois fez parte do nosso Grupo, no ano
passado, na Bulgária, tendo a vitória sorrido às nossas cores (43-35).
Ricardo Vasconcelos e Ana Catarina Neves, a dupla técnica lusa, contam com as seguintes
12 jogadoras:
Inês Viana (Sanjoanense)
Catarina Neves (CD Póvoa)
Jessica Almeida (Olivais)
Joana Jesus (Coimbrões)
Mafalda Barros (CAB Madeira)
Sara Ressurreição (Esgueira)
Leonor Cruz (Zona Alta)
Joana Canastra (Zona Alta)
Inês Pinto (Coimbrões)
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Helga Gonçalves (ES Amadora)
Paula Couto (ADE Sintra)
Margarida Carvalho (Sangalhos)
Paulo Silva chefia a delegação, enquanto Carla Nunes é a fisioterapeuta.
Portugal folga nos dias 31 e 2 de Agosto, defrontando a Inglaterra no dia 1 (13H30) e a
Ucrânia no dia 3 (15h45).
Os dias de descanso são a 4 e 7 de Agosto.
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