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A 2ª ronda da fase final do Nacional da 2ª Divisão Feminina desfez as dúvidas que porventura
pudessem existir no tocante às duas formações que iriam discutir o título.

Com efeito CAD Coimbra e SL Benfica bisaram os triunfos da véspera e garantiram
automaticamente a subida à 1ª Divisão Feminina na próxima temporada (2013/14).

Na partida entre conimbricenses e poveiras houve equilíbrio até ao final do 3º período (44-38
para o CAD Coimbra), depois de 26-22 ao intervalo. No derradeiro quarto (23-9) as coisas
desequilibraram-se a favor da equipa de Coimbra. Nas vencedoras destaque para um trio: a
MVP Irina Fidalgo que fez um duplo-duplo, bem acompanhada pela eslovaca Maria Capova
(24,0 de valorização) que anotou 13 pontos, 8 ressaltos sendo 1 ofensivo, 6 assistências e 4
faltas provocadas, com 6/6 nos lances livres e por Susana Abrantes (20,0 de valorização) que
saltou do banco para ser a melhor marcadora do encontro (21 pontos, 67% nos lançamentos
de campo repartidos por 6/8 nos duplos e 2/4 nos triplos, 4 roubos e duas faltas provocadas).
Nas poveiras desta feita as mais valiosas foram Ana Lopes (9 pontos, 3/4 nos duplos, 7
ressaltos sendo 1 ofensivo, 3 assistências, 2 roubos e 4 faltas provocadas com 3/6 nos lances
livres) e a poste Helena Costa (9 pontos, 4 ressaltos sendo 1 ofensivo, 1 roubo, 2 desarmes de
lançamento e duas faltas provocadas). Em termos globais as duas equipas tiveram o mesmo
número de posses de bola (76), mas o coeficiente de eficácia ofensiva das vencedoras (88%)
superou claramente o das poveiras (62%).

O derby lisboeta pendeu pela terceira vez esta época para as benfiquistas, mas só no 4º
período (20-13) é que as vencedoras conseguiram superiorizar-se às suas adversárias, depois
de o equilíbrio ter sido a nota dominante até ao final do 3º quarto (39-38), com uma igualdade
(25-25) no final da 1ª metade. A vitória da equipa da Luz assentou basicamente na prestação
da dupla constituída pela base internacional Sofia Ramalho, MVP da partida, que desequilibrou
nas suas penetrações (11 faltas provocadas, tendo estado irrepreensível nos lances livres ao
acertar todas as 16 tentativas de que dispôs) e pela poste espanhola Ana Maseda (27,5 de
valorização) que voltou a fazer um duplo-duplo (13 pontos, 14 ressaltos sendo 8 ofensivos,
uma assistência, 5 roubos e 5 faltas provocadas, com3/5 nos lances livres). Por banda das
sportinguistas que tiveram uma prestação bem mais conseguida que na véspera, destaque
para a dupla formada pela poste caboverdiana Djenifer Monteiro (21,0 de valorização) que
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tornou a conseguir um duplo-duplo (15 pontos, 6/10 nos duplos, 1/1 nos triplos, 11 ressaltos
sendo 3 ofensivos, 1 roubo, 1 desarme de lançamento e uma falta provocada) e por Ana Cunha
(20,5 de valorização) que contabilizou 23 pontos, 50% nos lançamentos de campo repartidos
por 7/13 nos duplos e 2/5 nos triplos, 7 ressaltos sendo 3 ofensivos, uma assistência, 2 roubos
e 6 faltas provocadas, com 3/7 nos lances livres. Em termos globais curiosamente as
sportinguistas tiveram mais posses de bola (83-86), mas o coeficiente de eficácia ofensiva das
benfiquistas (71%-59%) fez a diferença.

Resultados da 2ª jornada
- CAD Coimbra 67-47 CD Póvoa
- SL Benfica 59-51 Sporting CP

Fichas de jogo

CAD Coimbra (67) – Maria Monteiro (5), Maria Capova (13), Sara Martins, Irina Fidalgo (12) e
Denisa Gaalova (8); Susana Abrantes (21), Paula Simões (3), Ester Fortes (2), Andreia Pereira
(3), Patrícia Santos, Ana Rosa e Ariana Choom

CD Póvoa (47) – Ana Castro (5), Patrícia Correia (7), Catarina Mendonça (5), Ana Lopes (9) e
Helena Costa (9); Catarina Gonçalves (5), Sara Dias, Joana Sá (5) e Cristina Fernandes (2)

Por períodos: 12-9, 14-13, 18-16, 23-9
Árbitros: José Gouveia e Luís Oliveira
MVP (25,5 de valorização) – Irina Fidalgo (12 pontos, 5/6 nos duplos, 15 ressaltos sendo 2
ofensivos, 1 roubo e 4 faltas provocadas, com 2/3 nos lances livres)

SL Benfica (59) – Sofia Ramalho (25), Mafalda Borges (6), Rita Alves (5), Marta Augusto (2) e
Ana Maseda (13); Jovana Nogic (6), Andreia Teixeira, Bárbara Bilro, Inês Cruz (2) e Joana
Alves
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Sporting CP (51) – Marisa David (6), Marta Valente, Joana Claro (7), Ana Cunha (23) e
Djenifer Monteiro (15); Cláudia Almeida, Marta Azevedo, Francisca Cerdeira, Dalila Fonseca,
Yamili Cruz e Soraia Guerreiro

Por períodos: 9-8, 16-17, 14-13, 20-13
Árbitros: Paulo Pereira e Rui Fonseca
MVP (28,0 de valorização) – Sofia Ramalho (25 pontos, 9 ressaltos sendo 3 ofensivos, 3
assistências, 3 roubos e 11 faltas provocadas, com 16/16 da linha de lance livre)

Calendário para hoje (domingo)
- 09H30 Sporting CP-CD Póvoa
- 11H30 CAD Coimbra-SL Benfica
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