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Na 2ª jornada da Taça Vítor Hugo, disputada esta tarde, ficou a conhecer-se o primeiro dos
finalistas, objectivo alcançado pelas açorianas do Boa Viagem que se desembaraçaram do
GDESSA.

Nos restantes jogos triunfaram as equipas mais credenciadas (casos do CAB Madeira e CRCQ
Lombos), enquanto a vitória do União Sportiva ante as torrejanas foi mais apertada.

Resultados da 2ª jornada
-

Grupo A: CAB Madeira 64-48 Lousada AC
Grupo B: União Sportiva 64-59 CD Torres Novas
Grupo C: GDESSA 59-62 Boa Viagem
Grupo D: CRCQ Lombos 76-27 GDEMA Menéres

No encontro do Barreiro, o êxito das açorianas do Boa Viagem assentou na supremacia
patenteada na luta das tabelas (42-50 ressaltos), com destaque para a tabela ofensiva (11-19).
Isso foi visível nos pontos obtidos em segundos lançamentos (vantagem das pupilas de Marcos
Couto, com 15 pontos contra apenas 5) e nos pontos alcançados na área pintada (22-34), com
a balança a pender novamente para as açorianas.

Destaque nas vencedoras para o trio formado por Jasmine Crew (22,0 de valorização) ao
somar 22 pontos, 6 ressaltos defensivos e 6 faltas provocadas com 8/10 nos lances livres,
Tamara Milovac (20,0) com um duplo-duplo (18 pontos, 11 ressaltos sendo 7 ofensivos e 4
faltas provocadas com 4/6 nos lances livres) e Eetisha Riddle (19,5) ao facturar 9 pontos e 18
ressaltos sendo 3 ofensivos.

Nas comandadas de Nuno Manaia a melhor foi a poste norte-americana Stephanie Sension,
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MVP da partida (23,0 de valorização), que também conseguiu um duplo-duplo ao contabilizar
11 pontos, 5/7 nos duplos e 15 ressaltos sendo 4 ofensivos, bem acompanhada pela capitã
Vera Correia (16 pontos, 4/7 nos duplos, 5 ressaltos e 4 faltas provocadas com 5/6 nos lances
livres).

Calendário para amanhã (domingo)
- Grupo A (Lousada): AD Vagos-CAB Madeira (15H30)
- Grupo B (Coimbra): Olivais-União Sportiva (17H00)
- Grupo D (Casal de Cambra): Algés-CRCQ Lombos (17H00)
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