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Antes do Torneio Quadrangular Internacional agendado para este fim-de-semana, sábado em
Algés (meias-finais a partir das 16H30) e domingo nos Lombos (3º/4º lugares às 16H00 e final
às 18H00) , com a participação das selecções nacionais de Sub-18 de Portugal e da
Inglaterra e de Sub-20 de Portugal e da Suécia, foram acordados para a noite de ontem, no
pavilhão desportivo dos Lombos, dois jogos extra-torneio entre as selecções do mesmo
escalão.

No 1º encontro da noite, as Sub-18 de Portugal venceram com justiça a congénere de
Inglaterra. Depois de um 1º quarto (22-8) em que a superioridade foi manifesta, as pupilas de
Kostourkova fizeram um 2º período (10-25) muito abaixo das suas possibilidades, chegando ao
intervalo em desvantagem (32-33).

No 3º quarto (22-15) as nossas representantes passaram a defender melhor, melhoraram a
eficácia de lançamento nos duplos e não permitiram tantos ressaltos ofensivos às adversárias.
No último período a vantagem lusa voltou a situar-se acima da dezena (60-48, no minuto 34) e
depois Portugal soube gerir até final.

Destaque nas vencedoras para Beatriz Jordão, MVP da partida (20,5 de valorização), que fez
um duplo-duplo (12 pontos, 11 ressaltos sendo 5 ofensivos, 3 assistências, 1 roubo, 2
desarmes de lançamento e duas faltas provocadas), logo seguida de Emília Ferreira (16
pontos, 4 ressaltos sendo metade ofensivos, 1 roubo, 1 desarme de lançamento e 3 faltas
provocadas com 2/5 nos lances livres). Foram bem acompanhadas por Carolina Gonçalves (17
pontos, 1 ressalto defensivo, 3 assistências, 3 roubos e duas faltas provocadas com 1/3nos
lances livres).

Na selecção inglesa a mais valiosa (18,5 de valorização) foi a poste Eleanor Jones (8 pontos,
4/5 nos duplos, 8 ressaltos sendo metade ofensivos, duas assistências, 1 roubo e duas faltas
provocadas). Foi bem secundada por Bethany Sarson (10 pontos, 2/5 nos triplos, 7 ressaltos
sendo 2 ofensivos, uma assistência, 2 roubos, 1 desarme de lançamento e duas faltas
provocadas com 2/2 nos lances livres) e Victoria Gray (9 pontos, 2 ressaltos sendo 1 ofensivo,
uma assistência, 1 roubo, 1 desarme de lançamento e 5 faltas provocadas com 6/6 nos lances
livres).
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No jogo entre selecções de Sub-20, a Suécia (que é da Divisão A) foi mais forte, tendo
apresentado um tiro exterior muito eficaz (terminou com 60%, resultantes de 12 triplos em 20
tentativas). Aliás o mote foi logo dado no 1º período (12-13), com 3 triplos convertidos nos
primeiros 6 minutos, chegando ao intervalo na frente (28-31), com 7 triplos em 12 tentados
(58%).

Na etapa complementar Portugal não conseguiu travar a entrada muito forte das suecas que
fizeram um 3º período (6-18) muito bom, tendo chegado a ter 18 pontos à maior. No último
quarto (23-15) as comandadas de Eugénio Rodrigues reagiram como lhes competia e
conseguiram reduzir o prejuízo para os 7 pontos finais.

Nas vencedoras destaque para o acerto de Anita Ilic (12 pontos e 4/5 nos triplos), que foi a
melhor marcadora da equipa. Foi bem acompanhada por Olivia Lindgren (9
pontos).

Na selecção portuguesa a mais produtiva foi a poste Maria Kostourkova (12 pontos), seguida
de Laura Ferreira (9 pontos).

Resultados:

Portugal Sub18 70-60 Inglaterra Sub18

Portugal Sub20 57-64 Suécia Sub20

Fichas de jogo

Pavilhão Desportivo dos Lombos, em Carcavelos
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Portugal Sub-18 (70) – Susana Lopes (2), Simone Costa (3), Maianca Umabano (9), Emília
Ferreira (16) e Beatriz Jordão (12); Francisca Meinedo, Lizzany Brito (4), Carolina Gonçalves
(17), Sofia Almeida (5), Sara Moreira e Catarina Rolo (2)

Inglaterra Sub-18 (60) – Bethany Sarson (10), Georgia Gayle (4), Jessica Davies (4), Rachel
Odumu (3) e Rebecca Taylor (2); Eleanor Jones (8), Victoria Gray (9), Millie Stevens (1),
Melanie George (6), Rhianna Laing (1), Kyla Nelson (6) e Sadie Russel (6)

Por períodos: 22-8, 10-25, 22-15, 16-12

Árbitros: Sérgio Silva e Daniel Oliveira

Portugal Sub-20 (57) – Inês Viana (9), Joana Soeiro (2), Laura Ferreira (9), Nádia Fernandes
(2) e Maria Kostourkova (12); Chelsea Guimarães (4), Mafalda Guerreiro (4), Josephine Filipe
(1), Joana Canastra (4), Cesária Ucalam (4), Inês Veiga e Joana Cortinhas (6)

Suécia Sub-20 (64) – Gabriella Hanson (6), Anita Ilic (12), Erika Iderstal (8), Paulina Hersler (6)
e Veronika Mirkovic (7); Nathalie Linden (8), Olivia Lindgren (9), Jelena Jakovljevic (3), Senalt
Ghebremeskel (5), Elin Johansson e Frida Modig

Por períodos: 12-13, 16-18, 6-18, 23-15

Árbitros: Samira Barrima e Paulo Martins
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