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Depois do jogo da semana passada, na Amadora, interrompido com apenas 3 minutos e 2
segundos jogados (7-3 favorável à ES Amadora) devido ao piso escorregadio,

que marcou o início da actividade competitiva do CAR Jamor Feminino na época 2014/15, as
pupilas de Mariyana Kostourkova receberam ontem á noite a equipa do SIMECQ, tendo
averbado a sua primeira vitória.

O jogo não teve grande história pois só no quarto inicial (12-17) as comandadas de Nuno
Galvão, superiormente lideradas pela base Filipa Lopes (10 pontos e 2/2 nos triplos nos
primeiros 10 minutos) foram mais consistentes. Depois e à medida que o tempo ia decorrendo,
acentuava-se a supremacia nas tabelas por banda do CAR Jamor, que virou o resultado no 2º
período (26-11), concretamente no minuto 14 quando Ana Rua acertou o seu 2º triplo em dois
ataques consecutivos, fazendo 22-21. Foi altura de o treinador do SIMECQ parar o cronómetro
e no reatamento da partida a inevitável Filipa Lopes voltava a colocar a sua equipa na frente
(22-23). A partir daí as anfitriãs embalaram para um parcial de 11-0, com transições rápidas,
disparando para 33-23 (minuto 17). E nunca mais largaram o comando, atingindo-se o intervalo
com o CAR Jamor na frente (38-28).

Na etapa complementar manteve-se a superioridade das comandadas de Kostourkova, a
despeito da réplica das adversárias, com a jovem Beatriz Leitão a ser a marcadora de serviço
no 3º quarto (15-14), com 9 pontos (incluindo 1 triplo). Do lado das anfitriãs era Mariana Silva
que emergia, assumindo-se como a marcadora da equipa (9 pontos dos 16 com que terminou a
partida). No último período (17-7) a quebra física das forasteiras foi visível, com a jovem base
Luana Serranho (bons apontamentos) a selar o resultado e a maior diferença registada ao
longo do encontro (21 pontos).

Resultado final: CAR Jamor Feminino 70-49 SIMECQ
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Destaque nas vencedoras para a prestação da poste Beatriz Jordão, MVP do jogo com 25,5 de
valorização ao contabilizar 22 pontos, 1 triplo, 7 ressaltos sendo 3 ofensivos, uma assistência,
1 roubo, 1 desarme de lançamento e 6 faltas provocadas com 7/9 nos lances livres, seguida
por Mariana Silva (16 pontos, 7/9 nos duplos, 4 ressaltos defensivos, 1 roubo e 3 faltas
provocadas com 2/4 nos lances livres) e Eliana Cabral (8 pontos, 1/2 nos triplos, 5 ressaltos
sendo 2 ofensivos, 3 assistências, 2 roubos e duas faltas provocadas com 1/2 nos lances
livres).

No SIMECQ a mais valiosa foi Beatriz Leitão (15 pontos, 2/4 nos triplos, 7 ressaltos sendo 2
ofensivos e 3 faltas provocadas com 3/5 nos lances livres), logo seguida de Filipa Lopes (12
pontos, 2/2 nos triplos, 3 ressaltos defensivos, uma assistência, 1 roubo e 3 faltas provocadas),
pese embora ter quebrado de rendimento na 2ª metade.

A vitória do CAR Jamor assentou basicamente na superioridade exercida nas tabelas (47-27
ressaltos), tanto na tabela defensiva (35-21) como na ofensiva (12-6) e na maior eficácia nos
lançamentos de campo (46%-32%), nomeadamente nos duplos (45%-29%), já que no tiro
exterior ambos estiveram em bom plano (50%-46%), com 4 triplos convertidos em 8 tentativas
para as anfitriãs, contra 5 em 11 tentados por parte das adversárias.

A equipa do CAR Jamor é a mais nova de sempre, em termos de idades. Conta apenas com 4
jogadoras Sub-18 (Sara Moreira, Jessica Garcia, Ana Carolina Rodrigues e Ana Ramos),
prosseguindo a política encetada há 3 anos, após o fecho do CNT Calvão, ao dar-se a
prioridade às jovens Sub-16 e Sub-15.

Ficha de jogo
Pavilhão LORD (Faculdade de Motricidade Humana), na Cruz Quebrada

CAR Jamor Feminino (70) – Ana Carolina Rodrigues (2), Ana Ramos, Mariana Silva (16),
Sara Moreira (2) e Beatriz Jordão (22); Luana Serranho (7), Eliana Cabral (8), Jessica Garcia
(2), Madalena Rodrigues (5), Tess Santos, Susana Carvalheira e Ana Rua (6)

SIMECQ (49) – Filipa Lopes (12), Ana Rita Coelho (7), Maria Castro (2), Inês Silva (2) e Ana
Teresa Santos; Leonor Camilo (5), Patrícia Meneses (5), Beatriz Leitão (15) e Emma Rodrigues
(1)
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Por períodos: 12-17, 26-11, 15-14, 17-7
Árbitros: Davide Silva e João Saraiva

O próximo compromisso do CAR Jamor é no dia 29 de Outubro (4ª feira) na deslocação a
Torres Novas para defrontar o CD Torres Novas, a partir das 20H45 no Palácio de Desportos
daquela cidade ribatejana.
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