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A cerimónia de distribuição dos prémios da Liga Feminina relativos à época 2012/13 está
agendada para o intervalo do jogo da Supertaça Feminina entre o Algés (campeão nacional) e
o CAB Madeira (finalista vencido da Taça de Portugal),

a realizar no próximo domingo, 3 de Novembro, no pavilhão dos Lombos (Carcavelos), a partir
das 17H00.

Esta iniciativa realiza-se pelo 5º ano consecutivo, na sequência de decisão e compromisso
assumido entre FPB, Clubes e CALF (Comissão de Acompanhamento da Liga Feminina), na
reunião realizada a 24 de Fevereiro de 2009, em Moimenta da Beira.

De manhã, a partir das 10H00, por amabilidade do Presidente do CRCQ Lombos, que
disponibilizou uma sala no recinto dos Lombos, terá lugar mais uma reunião de clubes da Liga
Feminina, onde serão debatidos temas de interesse para todos os intervenientes na prova
máxima do calendário federativo, a nível feminino.

Serão distribuídos 22 prémios (número igual ao do ano transacto), a saber: 15 estatísticos,
sendo 8 absolutos e 7 do ranking nacional, 6 não estatísticos e o Prémio Carreira.

Nos prémios absolutos, que foram como quase sempre tem sido, dominados pelas jogadoras
estrangeiras, com uma ou outra excepção, é justo realçar a única intromissão lusa através da
madeirense Catarina Caldeira que, tendo vindo a prosseguir os seus estudos no continente,
passou a representar o GDESSA, um emblema que continua a trabalhar bem nos escalões de
formação com muitos títulos nacionais (6 campeonatos de Sub-19 e 1 de Sub-16) e regionais
no seu historial. Catarina Caldeira que passou pelas selecções jovens (Sub-18 e Sub-20), foi a
pensadora do jogo das escolares, conseguindo uma média de 3,5 passes decisivos na fase
regular do Campeonato da Liga Feminina, sendo também a portuguesa mais eficaz nos
lançamentos de 3 pontos (40,8%).
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Outros destaques: a norte-americana Donica Cosby (média de 27,5 pontos), melhor marcadora
absoluta pelo 2º ano consecutivo, desta feita ao serviço do CD Torres Novas; Laura Ferreira
(GDESSA), capitã da selecção nacional de Sub-18 Femininos nas duas últimas temporadas,
que arrecadou 3 prémios estatísticos (MVP Portuguesa e MVP Jovem com 16,5 de valorização,
além de ter sido a Melhor Portuguesa nos Roubos com média de 2,6) e ainda um prémio não
estatístico, ao ter sido votada como Jogadora Revelação da prova, com 73 votos; Márcia Costa
(CRCQ Lombos) que pelo 2º ano consecutivo foi considerada a Melhor Defensora, com 33
votos. Por último a norte-americana Jheri Booker (CAB Madeira) que repetiu a performance do
ano passado, voltando a ser a melhor nos roubos de bola (3,3 rb/jogo).

Ainda nos prémios não estatísticos saliência para o 2º ano consecutivo em que José Araújo
(Algés) foi o mais votado para Técnico do Ano, com 89 votos.

A antiga internacional Gilda Correia foi este ano a escolhida para o Prémio Carreira, com 78
votos, sucedendo assim a Susana Soares (2008/09), Mónica Duarte (2009/10), Cecília Shinn
(2010/11) e Sofia Coelho (2011/12), as vencedoras nos anos anteriores.
Gilda Correia nascida em 1980 (geração de Sofia Ramalho, Vera Correia, entre outras)
principiou a sua carreira aos 12 anos de idade nas iniciadas do Esgueira (1992/93) tendo
passado a representar o Illiabum nas duas épocas seguintes (1993/94 e 1994/95), já como
cadete (Sub-16). Em 1995/96 transferiu-se para o Anadia onde esteve 4 temporadas (a última
já como sénior em 1998/99), tendo sido logo no 1º ano campeã nacional de juniores (Sub-18)
sob o comando de João Janeiro, actual timoneiro da AD Vagos. Foi um período de ouro para o
Anadia que arrebatou o título nacional de juniores femininos durante três anos seguidos
(1994/95, 1995/96 e 1996/97) nos tempos de Liliana Rocha, Ana Teixeira, Susana Santos,
entre outras, com João Janeiro ao leme. Mudou-se para Coimbra, envergando primeiro a
camisola do Olivais durante 3 temporadas (de 1999/2000 a 2001/2002) e depois a da PT
Coimbra (apenas em 2002/03), também sob o comando de João Janeiro, que voltou a reunir
antigas jogadoras do Anadia (casos de Liliana Rocha, Ana Teixeira, Susana Santos, etc.)
nesse projecto. Em 2003/04 transferiu-se para o CAB Madeira, emblema que representou
durante 7 épocas (até 2009/10), altura em que pôs ponto final à sua carreira de 18 anos como
praticante. Uma lesão complicada a nível do tendão de Aquiles (3 cirurgias) obrigaram-na a
abandonar aos 29 anos, nos finais de 2009. Gilda foi internacional 47 vezes: 24 pela selecção
sénior e 6 pela selecção universitária (esteve nas Universíadas de Pequim, na República
Popular da China, em Agosto de 2001), sendo as restantes pelas Sub-20 (4) e Sub-18 (13). A
sua última internacionalização foi contra Moçambique na final dos Jogos da Lusofonia em
Macau (Outubro de 2006), ganha pelas moçambicanas, sendo Carlos Portugal o seleccionador
nacional. Pelo CAB Madeira conquistou 2 Campeonatos Nacionais consecutivos (2004/05 e
2005/06), duas Taças de Portugal (2005/06 e 2006/07), duas Supertaças (2006/07 e 2007/08)
e duas Taças Vítor Hugo (2007/08 e 2008/09). É professora de Educação Física e actualmente
é treinadora adjunta da equipa sénior do CRCQ Lombos, sendo também a treinadora principal
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das Sub-19 do emblema dos Lombos.

Listagem dos vencedores de 2012/13

Prémios Estatísticos

Absolutos (8)
-

MVP – Lady Comfort (Olivais FC) (30,0 de valorização)
Pontos – Donica Cosby (CD Torres Novas) 27,5 pts/jogo
Ressaltos – Christina Dewitt (Lousada AC) 17,5 ress/jogo
% Lançamentos de Campo – Laura Broomfield (Algés) 58,9%
% Triplos – Kathryn Gearlds (Algés) 43,1%
% Lances Livres – Jasmine Crew (Boa Viagem) 88,6%
Assistências – Catarina Caldeira (GDESSA) 3,5 ass/jogo
Roubos – Jheri Booker (CAB Madeira) 3,3 rb/jogo

Ranking Nacional (7)
-

MVP – Laura Ferreira (GDESSA) (16,5 de valorização) (*)
Pontos – Ana Raimundo (AD Ovarense) 16,8 pts/jogo
Ressaltos – Susan Foreid (CD Torres Novas) 8,2 ress/jogo
% Lançamentos de Campo – Jessica Almeida (Algés) 48,8%
% Triplos – Catarina Caldeira (GDESSA) 40,8%
% Lances Livres – Célia Simões (Boa Viagem) 86,7%
Roubos – Laura Ferreira (GDESSA) 2,6 rb/jogo
(*) – Conquistou também o prémio MVP Jovem (atletas nascidas a partir de 1993)

Prémios Não Estatísticos (6)
- Melhor Defensora – Márcia Costa (CRCQ Lombos) 33 votos
- Jogadora Revelação – Laura Ferreira (GDESSA) 73 votos
- Técnico do Ano – José Araújo (Algés) 89 votos
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-

Dirigente do Ano – Jorge Vieira (CRCQ Lombos) 30 votos
Órgão de Comunicação Social pró Basquetebol Feminino – site Basketotal (38 votos)
Clube do Ano – Algés
Prémio Carreira - Gilda Correia (ex-jogadora internacional) – 78 votos
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