Natural a superioridade da Selecção Senior
Escrito por José Tolentino
Segunda, 12 Julho 2010 23:52

O pavilhão do Illiabum acolheu ontem à noite o primeiro dos dois jogos de preparação entre as
Selecções femininas de Seniores e de Sub 18 e o resultado de 72-44 expressa com
naturalidade a supremacia esperada das mais velhas.

Outra coisa não seria de esperar em função de uma série de factores favoráveis às
comandadas de Ricardo Vasconcelos, nomeadamente a estatura, peso e experiência
competitiva.

A diferença pontual que já era de 8 ao intervalo (36-28), depois de uns 10 minutos iniciais
(16-14) em que as Seniores depararam com excelente réplica das mais novas, acentuou-se na
2ª metade, particularmente no 3º quarto (20-7), em que as Sub 18 estiveram mais de 7 minutos
sem acertar com o cesto, depois do único triplo de Inês Faustino, ontem a unidade mais valiosa
do colectivo de Kostourkova, a reduzir o prejuízo para 38-31, consentindo um parcial de 13-0.
Foi de lance livre que Luzia Lampreia quebrou essa ineficácia fazendo 51-32 no minuto 18, a
que juntou um triplo no minuto seguinte (51-35), mas a selecção senior respondeu com um
parcial de 5-0, fechando o 3º período com 56-35 a seu favor.

No último quarto duas bombas consecutivas, a primeira de Célia Simões, ontem com grande
eficácia nos tiros do perímetro (100%), acertando todas as 4 tentativas e a segunda de Sofia
Ramalho (50% com 2/4), ainda não estavam decorridos dois minutos, obrigaram Mariyana
Kostourkova a parar o jogo sem grandes resultados práticos. A maior vantagem para as
seniores (66-36) aconteceu no minuto 36, acabando por se cifrar em 28 pontos (72-44).

Nas vencedoras Sónia Reis voltou a ser a MVP da partida (já o fora contra as Sub 20), ao
contabilizar 15 pontos, 6/7 nos duplos (86%), 4 ressaltos, duas assistências, 2 roubos, 1
desarme de lançamento e 3 faltas provocadas, com 3/3 nos lances livres. Foi bem
acompanhada por Joana Fogaça (3 pontos, 9 ressaltos sendo 4 ofensivos, 8 assistências e 3
roubos), Larisse Lima (12 pontos, 5/5 nos duplos, 6 ressaltos sendo 2 ofensivos e uma
assistência), Célia Simões (14 pontos, 4/4 nos triplos, 2 ressaltos ofensivos e 1 roubo) e Carla
Nascimento (4 pontos, 3 ressaltos, 5 assistências e 2 roubos).
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Na selecção de Sub 18 a mais valiosa foi a base Inês Faustino (9 pontos, 1 triplo, 1 ressalto, 4
roubos e 4 faltas provocadas), seguida de Jessica Almeida (7 pontos, 3/4 nos duplos, duas
assistências, 2 roubos e 3 faltas provocadas) e Vitória Pacheco (4 pontos, 10 ressaltos sendo 3
ofensivos, 2 roubos e duas faltas provocadas).

Ficha do jogo

Portugal Seniores (72) - Joana Fogaça (3), Sofia Ramalho (6), Célia Simões (14), Tamara
Milovac (6) e Sónia Reis (15); Carla Nascimento (4), Larisse Lima (12), Sara Filipe (4), Ana
Sousa (6), Dora Duarte (4) e Sara Djassi

Portugal Sub 18 (44) - Filipa Bernardeco (3), Luzia Lampreia (4), Daniela Domingues (7),
Vitória Pacheco (4) e Maria João Andrade (8); Inês Faustino (9), Jéssica Almeida (7), Inês
Pinto, Joana Jesus, Susana Cardoso (2), Catarina Neves, Joana Ramos e Paula
Couto

Por períodos: 16-14, 20-14, 20-7, 16-9

Árbitros: Paulo Anastácio e Pedro Melro, de Aveiro
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