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Portugal começou da melhor maneira a sua participação no Europeu de Sub-20 Femininos,
Divisão B, que teve início hoje em Sófia, capital da Bulgária. A Roménia foi um adversário
incómodo,

particularmente na 1ª metade da partida (25-32), favorável ao seleccionado luso, mas na etapa
complementar Portugal controlou as operações sem dificuldades, acabando por dilatar a
diferença para 27 pontos, no último quarto (5-21).

Embora não tivessem entrado bem no jogo (estivemos a perder 5-0), as comandadas de
Eugénio Rodrigues só conseguiram acertar com o cesto numa iniciativa de Maria Kostourkova,
quase a expirar o minuto 3, num 2º lançamento depois de ter ganho o seu 1º ressalto ofensivo.
Gradualmente o jogo das nossas representantes começou a carburar e a partir dos 7-7 (minuto
8), nunca mais estivemos em desvantagem. Terminámos o 1º período (9-13) já na frente e o
melhor que as romenas conseguiram foi empatar (21-21), à entrada do minuto 16, decorria o 2º
quarto (16-19).

A vantagem lusa verificada ao intervalo (25-32) justificava-se pelos demasiados turnovers
cometidos pelas romenas (15-7), compensando a supremacia nas tabelas.

No 3º período (17-21) a selecção portuguesa aumentou para 11 (25-36) logo no minuto 21,mas
a Roménia reagiu fazendo um parcial de 7-0, no espaço de um minuto. As nossas
representantes não se perturbaram e lideradas por Inês Viana (duas jogadas de
contra-ataque), conseguiram repor a diferença na dezena (35-45), por intermédio de Maria
Kostourkova, na sequência de um passe decisivo de Joana Canastra, à entrada do minuto 24.
Foi em toada de parada e resposta que o jogo prosseguiu até ao minuto 30 (42-53), com a
nossa equipa no controlo das operações.

No derradeiro quarto (5-21) a reentrada da equipa das quinas sentenciou a partida, ao impor
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um parcial de 0-8, fechado com o 2º triplo de Joana Canastra (42-61), no minuto 35. De
imediato o treinador romeno parou o cronómetro mas a história do encontro estava feita. A
primeira vitória de Portugal já não fugia.

Resultado: Roménia 47-74 Portugal

Destaque no seleccionado luso para o quinteto formado por Inês Viana (13 pontos, 3 ressaltos
defensivos, 5 assistências, 2 roubos e 4 faltas provocadas com 5/5 nos lances livres), Maria
Kostourkova (13 pontos, 5 ressaltos sendo 2 ofensivos, duas assistências, 1 roubo e 4 faltas
provocadas com 1/4 nos lances livres), Laura Ferreira (5 pontos, 8 ressaltos sendo 5 ofensivos,
uma assistência, 4 roubos, 1 desarme de lançamento e 3 faltas provocadas com 1/2 nos lances
livres), Chelsea Guimarães (10 pontos, 4 ressaltos sendo metade ofensivos, 2 roubos e 4 faltas
provocadas com 2/2 nos lances livres) e Joana Canastra (13 pontos, 3/8 nos triplos, 3 ressaltos
sendo 2 ofensivos, 3 assistências e duas faltas provocadas).

Na selecção da Roménia a melhor foi a poste D. Ardelean, MVP do jogo (23,0 de valorização)
que fez um duplo-duplo (13 pontos, 15 ressaltos sendo 5 ofensivos, duas assistências, 1 roubo
e 4 faltas provocadas), seguida de I. Raileanu (10 pontos, 6 ressaltos e uma assistência).

Em termos globais a vitória lusa assentou basicamente no trabalho defensivo, obrigando o
adversário a cometer demasiados erros (26-11 turnovers), fruto também dos 15 roubos de bola
conseguidos (contra apenas 7) e da supremacia nas tabelas (39-45 ressaltos), nomeadamente
na tabela ofensiva (10-20 ressaltos). Isso fez com que Portugal tivesse mais posses de bola
(48-74 lançamentos de campo) além de ter sido mais colectivo (8-19 assistências).

Ficha de jogo
Universitas Sport Hall, em Sófia

Roménia (47) – Ana Grigore (6), Selena Kirberg (7), Alexandra Dumitrache, Kinga Domokos
(8) e Dora Ardelean (13); Iulia Raileanu (10), Alexandra Lache, Cristina Gavrila (3) e Gabriela
Magurean.
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Portugal (74) – Inês Viana (13), Joana Canastra (13), Laura Ferreira (5), Nádia Fernandes e
Maria Kostourkova (13); Joana Cortinhas (5), Joana Soeiro (5), Chelsea Guimarães (10),
Josephine Filipe (6), Cesária Ucalam, Mafalda Guerreiro (3) e Inês Veiga (1)

Por períodos: 9-13, 13-16, 17-21, 5-21

Árbitros: Igor Demenkov (RUS), Per-Kristian Larsen (NOR) e Milan Tsvetkov (BUL)

Nos restantes jogos da 1ª jornada já disputados, verificaram-se os seguintes resultados:
- Bósnia e Herzegovina 48-56 Lituânia
- Hungria 71-79 Alemanha

Amanhã Portugal defronta a Hungria, a partir das 13H45 (11H45 portuguesas), fechando-se o
1º ciclo de 3 jogos no sábado, contra Israel (09H30 portuguesas).
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