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Como era previsível a decisão do título nacional de Sub-19 Femininos que está em discussão
este fim-de-semana em Vila Pouca de Aguiar será entre os dois representantes sulistas,

GDESSA e Algés, na realidade as duas equipas melhor estruturadas e com plantéis mais
equilibrados.

Na ronda deste sábado quer escolares quer algesinas acabaram por resolver as coisas a seu
favor, com as vencedoras da Zona Sul (Algés) a sentirem mais dificuldades ante o SC
Coimbrões (1º classificado da Zona Norte), que fez das tripas coração arrancando uma boa
prestação, não tendo nada a ver com a exibição da véspera. Depois de ter reagido à vantagem
das comandadas de Ricardo Vasconcelos encostando o resultado no final da 1ª parte (37-33),
a equipa de António Barrote nunca baixou os braços e no minuto 34 um triplo de Joana Neves
(60-56) obrigou o treinador algesino a parar o cronómetro, após ter consentido um parcial de
0-7, com Inês Magalhães a dar o mote ao acertar dois duplos consecutivos. Na resposta um
parcial de 8-0 (68-56 à entrada do minuto 38) acabou com as dúvidas. Simone Costa (24
pontos), melhor marcadora do encontro, foi a gazua das algesinas, enquanto o tiro exterior (7
triplos) foi a arma do SC Coimbrões, com Susana Lopes e Joana Neves a dividirem os louros,
ambas com duas bombas.

No primeiro jogo da tarde as vareiras reagiram à entrada de rompante do GDESSA (7-0), com
a possante Emília Ferreira a impor-se na área pintada, bem acompanhada por Tânia
Gonçalves, muito bem servidas por Laura Ferreira. Carolina Semedo (18 pontos e 2 triplos)
liderou a resistência das pupilas de Jorge Maia, com Carolina Tam a dar uma boa ajuda nos
ressaltos e a atiradora Sofia Pinheiro a não repetir o excelente desempenho da véspera. O
excelente tiro exterior das comandadas de Nuno Manaia (8 triplos), com realce para Catarina
Afonso e Sara Perico que bisaram, ficando os restantes a cargo de Laura Ferreira, Ana Pirote,
Leonor Serralheiro e Ângela Vieira, foi de novo uma arma letal, com a dupla interior (Tânia e
Emília) a entender-se muito bem, rendendo 25 pontos em conjunto, sob a batuta de Laura
(excelente leitura de jogo), que foi a melhor marcadora da equipa (15 pontos).
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Resultados
- GDESSA 77-48 AD Ovarense
- Algés 74-59 SC Coimbrões

Fichas de jogo
Pavilhão Dr. Francisco Gomes da Costa, em Vila Pouca de Aguiar

GDESSA (77) – Leonor Serralheiro (5), Laura Ferreira (15), Ana Pirote (5), Tânia Gonçalves
(12) e Emília Ferreira (13); Catarina Afonso (8), Sara Perico (6), Marta Marques (6), Alexandra
Gustavo (2) e Ângela Vieira (5)

AD Ovarense (48) – Mariana Pinto (3), Carolina Semedo (18), Sofia Pinheiro (7), Maria
Dumbrava (3) e Carolina Tam (6); Sara Marques (2), Rute Silva (7), Helena Santos (2), Liliana
Fernandes e Mariana Ferreira

Por períodos: 22-13, 19-17, 13-6, 23-12
Árbitros: Ivo Rosário e Ruthiel Trevisan

Algés (74) – Joana Soeiro (8), Joana Silva (5), Maria Castro (10), Simone Costa (24) e Chelsea
Guimarães (11); Martina Roque (10), Carolina Gonçalves (4), Beatriz Costa (2) e Marta Esteves

SC Coimbrões (59) – Susana Lopes (12), Ana Cavalheiro (10), Inês Magalhães (15), Joana
Neves (8) e Diana Kifucussa (4); Sónia Lopes (3), Inês Santos (7), Marta Ferreira e Marta
Pereira

Por períodos: 17-10, 20-23, 21-16, 16-10
Árbitros: Luís Lopes e Diogo Martins
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Calendário da 3ª jornada (Domingo)
- 09H30 SC Coimbrões - AD Ovarense
- 11H30 GDESSA - Algés
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