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Aproveitamos esta época festiva na Planeta Basket Store para anunciar o mais recente
membro da nossa equipa, a base internacional portuguesa Joana Soeiro. Nascida em 1995, na
Gafanha da Nazaré, em Aveiro,

a jovem Joana cedo mostrou o seu gosto pelo basquetebol. Em 2001, com apenas 6 anos de
idade, seguiu os passos do irmão que jogava no G.D. Gafanha e começou a sua carreira no
mesmo clube. As 10 épocas ao serviço do clube da Gafanha, partilhada em 3 delas com os
Centros de Alto Rendimento contribuíram e muito para a sua formação e evolução enquanto
atleta. O sucesso dentro dos campos já não se ficava pela região de Aveiro e as chamadas às
seleções jovens sucederam-se, com a Joana a participar em 7 campeonatos da Europa.

Em 2012, a Joana mudou-se para Lisboa e realizou a sua primeira época na Liga Feminina ao
serviço do Sport Algés e Dafundo (2012), sagrando-se campeã nacional e vencedora da Taça
de Portugal. Dois anos volvidos, e depois de vários convites de universidades americanas, com
direito a bolsa de estudo, a Joana deu o salto para os Estados Unidos da América e ingressou
na Universidade de Marian, no Estado de Indiana para estudar Gestão e continuar a
desenvolver o seu talento.

Em quatro épocas, a sua universidade apurou-se para o Campeonato Nacional por três vezes
e bateu vários recordes históricos coletivos: maior número de jogos ganhos em casa e menor
número de jogos perdidos, bem como o maior número de jogos ganhos numa só época.
Terminada a sua carreira em solo americano, juntou-se ao Clube União Sportiva onde disputou
a sua primeira fase de grupos da EuroCup. Nesse ano, a Joana ajudou o Sportiva a conquistar
a Taça Vitor Hugo e a Taça Federação. Em 2019, assinou pelo Sport Lisboa e Benfica, e em
pouco tempo ajudou o clube da Luz a conquistar vários títulos: uma Taça Vitor Hugo, uma Taça
de Portugal, um Campeonato Nacional e mais recentemente, uma Supertaça.

Títulos Coletivos
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-

Campeonato Distrital de sub-14
Campeonato Distrital de sub-16
2 Campeonatos Nacionais
2 Taças de Portugal
2 Taças Vitor Hugo
1 Taça Federação
1 Supertaça

Títulos Individuais
-

5 ideal Campeonato da Europa B Sub 16
Player of the Year (2018)
Nomeada para a “First Team” na sua conferência (2018)
Nomeada para a “First Team NAIA All-American” (2018)
Nomeada “Honorable Mention” na sua conferência (2017)
MVP da final dos playoffs (2017)
Nomeada membro da “Freshamn Team” da sua conferência (2015)

Detentora de vários recordes na universidade:
-

Número de assistências (250) numa época;
Número de roubos de bola (96) numa época;
Número de roubos de bola (266) na carreira;
Número de assistências (751) na carreira
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