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O CRCQ Lombos conquistou com toda a justiça a VIII Taça Vítor Hugo ao vencer na final
disputada esta tarde o AD Vagos por 74-66. O duelo entre os dois últimos vencedores do troféu
foi bem disputado,

com as campeãs nacionais a arrancarem para a vitória, após o descanso, quando impuseram
um parcial de 10-0 no início do 3º quarto, aumentando a vantagem de 3 (34-31) para 13 pontos
(44-31). Foi a partir daí que se começou a desenhar o êxito das comandadas de José Leite.

Embora a equipa de João Janeiro tenha reagido após um desconto de tempo pedido pelo seu
técnico, no minuto 25, o conjunto de Carcavelos soube gerir a vantagem até ao final do 3º
período (53-41), com Brandie Hoskins a responder, em cima da buzina, ao 1º triplo de Filipa
Bernardeco, convertido 14 segundos antes (53-39). No início do último quarto (21-25) Filipa
Bernardeco manteve a mão quente, acertando mais duas bombas, a última das quais dava a
maior vantagem até ao momento (60-43), no minuto 33. Mas Daniela Domingues dava o mote
para a reacção vaguense com 2 cestos consecutivos no minuto 34 (60-45 e 60-47), obrigando
o treinador das campeãs nacionais a parar o cronómetro (minuto 35). Quando Maria
Kostourkova que viria a ser a MVP da partida conseguiu a maior diferença pontual para a sua
equipa (66-47), à entrada do minuto 37, já com João Janeiro expulso do banco por lhe ter sido
marcada a 2ª falta técnica no minuto 35 (62-47), nada fazia prever o susto por que a equipa de
José Leite ainda passou, pois a AD Vagos não baixou os braços e encostou o resultado
(69-63), a 1minuto e 12 segundos do termo do encontro, com um triplo de Daniela Domingues.
Na ponta final e com as jogadoras de Vagos fazendo faltas sistemáticas para parar o jogo,
valeu à equipa de Carcavelos a frieza da norte-americana Dlesha Lloyd que da linha de lance
livre só falhou a primeira de 6 tentativas, mantendo as campeãs nacionais na frente (74-63, a
21 segundos da buzina). Ainda houve tempo para Stephanie Sension selar o resultado com um
triplo a escassos 3,6 segundos do final.

Nas vencedoras destaque para os desempenhos de Maria Kostourkova (22,5 de valorização)
que conseguiu um duplo-duplo ao contabilizar 17 pontos, 8/12 nos duplos, 10 ressaltos sendo 3
ofensivos, 1 desarme de lançamento e uma falta provocada com 1/2 nos lances livres, Dlesha
Lloyd (17 pontos, 8 ressaltos sendo 2 ofensivos, 3 assistências, 1 roubo e 6 faltas provocadas
com 9/10 na linha de lance livre), Márcia Costa (13 pontos, 5/7 nos duplos, 6 ressaltos
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defensivos, 6 assistências, 2 roubos e 4 faltas provocadas com 3/6 nos lances livres) e Sara
Djassi (13 pontos, 2 ressaltos, uma assistência, 2 roubos e 7 faltas provocadas com 4/8 nos
lances livres). Na equipa de Vagos a mais valiosa acabou por ser Joana Canastra (16 pontos,
2/4 nos triplos, 1 ressalto defensivo, 1 roubo e 4 faltas provocadas com 6/7 nos lances livres),
seguida de perto por Daniela Domingues (17 pontos, 2 ressaltos, 3 assistências, 2 roubos e
duas faltas provocadas).

A vitória do CRCQ Lombos assentou basicamente no ganho das tabelas (36-18 ressaltos),
tanto na tabela defensiva (26-13) como na ofensiva (10-5), na maior eficácia nos lançamentos
de campo (49%-41%), quer nos duplos (50%-46%) quer nos triplos (44%-33%), no maior
colectivismo (14-9 assistências) e ainda por ter provocado mais faltas (22-19). Por seu turno a
AD Vagos cometeu menos erros (19-15 turnovers), conseguiu mais roubos de bola (6-12) e foi
mais eficaz na linha de lance livre (60%-85%), desperdiçando apenas duas de 13 tentativas,
contra 12 em 30 tentados das adversárias.

No jogo que decidiu a 3ª e 4ª posições, o confronto entre insulares pendeu para as
madeirenses que, depois de terem chegado ao intervalo a perder por 11 (30-41) rectificaram na
etapa complementar, ganhando tanto o 3º (23-15) como o 4º período (19-13). Destaque no
CAB Madeira para as prestações de Julia Forster que fez um duplo-duplo (14 pontos, 11
ressaltos sendo 6 ofensivos, duas assistências, 1 roubo e 7 faltas provocadas com 2/3 nos
lances livres), Joana Lopes (13 pontos, 6/6 nos duplos, 5 ressaltos sendo 2 ofensivos, 4
assistências, 1 desarme de lançamento e 3 faltas provocadas com 1/1 nos lances livres) e
Carla Freitas (17 pontos, 3/13 nos triplos, 5 ressaltos sendo 2 ofensivos, 4 assistências, 1
roubo e 4 faltas provocadas com 2/4 nos lances livres). Na equipa de Ricardo Botelho o
destaque maior vai para a eficácia de Tamara Milovac, melhor marcadora e MVP do encontro
(20 pontos, 7/9 nos duplos, 4 ressaltos sendo metade ofensivos, 4 roubos e 4 faltas
provocadas com 6/7 nos lances livres), muito bem secundada por Felicité Mendes (15 pontos,
5 ressaltos sendo 1 ofensivo, 6 assistências, 2 roubos e 6 faltas provocadas com 7/8 nos
lances livres).

Resultados
- 3º /4º lugares - CAB Madeira 72-69 União Sportiva
- Final - CRCQ Lombos 74-66 AD Vagos

Fichas de jogo
Pavilhão Desportivo dos Lombos
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CRCQ Lombos (74) – Inês Viana (2), Sara Djassi (13), Dlesha Lloydd (17), Marinela Pinheiro e
Maria Kostourkova (17); Inês Aragão (2), Márcia Costa (13), Filipa Bernardeco (9), Mafalda
Guerreiro (1) e Carolina Leite

AD Vagos (66) – Carolina Anacleto (2), Daniela Domingues (17), Brandie Hoskins (9), Ana
Teixeira (3) e Stephanie Sension (10); Joana Canastra (16), Sara Ressurreição (5), Raquel
Jamanca, Inês Pinto (4) e Silvana Dias

Por períodos: 13-14, 19-15, 21-12, 21-25
Árbitros: Ana Miramon e Samira Barrima

MVP – Maria Kostourkova (22,5 de valorização): 17 pts, 8/12 L2 (66,7%), 10 ress. (3 of.), 1 d.l.

CAB Madeira (72) – Catarina Freitas (8), Joana Lopes (13), Carla Freitas (17), Carolina
Escórcio (9) e Julia Forster (14); Carla Relva (8), Sara Barreiro (3), Cíntia França e Leonor
Nunes.

União Sportiva (69) – Felicité Mendes (15), Rita Santos (12), Mónica Almeida (8), Tamara
Milovac (20) e Catrina Green (7); Andrea Santos (2) e Sara Rego.

Por períodos: 22-14, 8-27, 23-15, 19-13
Árbitros: Paulo Alves e Jorge Marques

MVP – Tamara Milovac (26,0 de valorização): 20 pts, 7/9 L2 (77,8%), 4 ress (2of.), 4 rb, 4fp (6/7
LL)
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Outros resultados
-

GDESSA 48-47 CD Torres Novas
S Algés D 72-48 SL Benfica
Boa Viagem 72-74 Olivais FC (a.p.)
Lousada AC 86-44 Académico FC
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