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O Pavilhão do CAB Madeira foi palco dos encontros relativos às meias-finais da Final Four da
48ª edição da Taça de Portugal Feminina, que este fim-de-semana preenche um dos mais
emblemáticos troféus do basquetebol feminino cá do burgo.

Não podemos deixar de salientar a maneira hospitaleira das gentes madeirenses que
continuam a primar por receber bem. Após 13 anos voltámos à Pérola do Atlântico pois
estivéramos cá no verão de 2001, ainda ao serviço de “A Bola” para a cobertura da fase de
qualificação do Campeonato da Europa de Juniores Femininos, agora Sub-18, nos tempos de
Sónia Reis, Débora Escórcio, Mariana Alves, Mónica Seidi, Filipa Tavares, Raquel Jacinto,
entre outras. Portugal qualificou-se para as meias-finais do Europeu em 2002, na Hungria
(Baja). Ai que saudades, ai ai…

A meia-final entre madeirenses e açorianas de Ponta Delgada resultou numa boa propaganda
para a modalidade. Elevado ritmo, excelentes intérpretes e enquanto teve pernas, a réplica do
União Sportiva manteve a incerteza no resultado quanto ao vencedor. Ou seja até ao minuto
23, quando a diferença pontual era de apenas um cesto (49-47 favorável ao CAB). Depois as
comandadas de João Pedro Vieira aceleraram, impondo um parcial de 8-0. Por muita que fosse
a vontade, a classe e o querer de Jhasmin Player não conseguia resolver os problemas
colocados pelo colectivo madeirense, que tinha na experiência e virtuosismo de Taj Williams a
chave do êxito. Quando não se vislumbrava a solução, Taj resolvia quase sempre de maneira
simples e eficaz (78% de eficácia na área pintada). Entrando no último quarto com uma
vantagem de 12 pontos (69-57), o CAB Madeira soube gerir o pecúlio sem grandes
sobressaltos, tendo chegado mesmo a ampliá-lo acima da vintena, por duas vezes (87-65 e
89-67, respectivamente nos minutos 37 e 38). Foi o inconformismo de Jhasmin Player (37
pontos e 13 faltas provocadas)) que na ponta final reduziu o prejuízo para os 14 pontos finais.

O confronto entre a equipa de Angra do Heroísmo e a de Vagos não teve nada a ver com a
primeira partida. Jogado muito aos repelões, valeu pelas alternâncias e pelas margens
diminutas que cada um ia conseguindo. De pouco valeu a excelente 1ª parte da
norte-americana Eetisha Riddle, que mesmo quebrando na etapa complementar, terminou
como MVP do jogo, fazendo um duplo duplo (22 pontos e 11 ressaltos). Para a vitória das
pupilas de João Janeiro muito contribuiu a boa actuação de Daniela Domingues (21,0 de
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valorização), que somou 17 pontos (13 na 2ª parte) e 8 ressaltos, bem acompanhada pela
dupla de norte-americanas (Campbell e Fulcher), respectivamente com 17,5 e 12,5 de
valorização.

Resultados
- CAB Madeira 89-75 União Sportiva
- Boa Viagem 62-67 AD Vagos

Fichas de jogo
Pavilhão do CAB Madeira, no Funchal

CAB Madeira (89) – Mª João Correia (15), Marta Bravo (10), Carolina Escórcio (12), Taj
Williams (29) e Schera Sampson (19); Carla Freitas (2), Catarina Freitas (2) e Carla Relva

União Sportiva (75) – Sílvia Fortunato (14), Mónica Almeida (3), Lauren Gregory (19), Jhasmin
Player (37) e Andrea Santos (2); Maria Teixeira

Por períodos: 23-20, 19-21, 27-16, 20-18

Árbitros: Sónia Teixeira e Ricardo Barros

MVP – Taj Williams (44,5 de valorização): 29 pts (14/18 L2), 12 ress (3 of.), 5 ass, 2 rb, 2 fp
(1/1 LL)

Boa Viagem (62) – Jasmine Crew (22), Célia Simões (2), Ana Paula Silva (10), Tatiana Milovac
(2) e Eetisha Riddle (22); Tamara Milovac (4) e Bárbara Silva
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AD Vagos (67) – Daniela Domingues (17), Ana Oliveira (6), Korinne Campbell (17), Inês Pinto
(2) e Janae Fulcher (14); Ana Teixeira (4), Sara Dias (5), Joana Jesus (2) e Carla Silva

Por períodos: 15-15, 17-18, 20-17, 10-17

Árbitros: José Filipe Abreu e José Henriques

MVP – Eetisha Riddle (36,0 de valorização): 22 pts (9/11 nos duplos), 11 ress (2 of.), 2 ass, 2
rb, 1 dl, 4 fp (2/2 LL)

Calendário para amanhã (Domingo)
- Final (15H00): CAB Madeira-AD Vagos
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