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Um Algés desfalcado de duas pedras fundamentais (a base norte-americana Jennifer Risper e
a poste internacional Sofia Carolina), ambas lesionadas,

não conseguiu levar de vencida a Selecção Nacional de Sub-18 Femininos no jogo treino
realizado ontem ao fim da tarde no Pavilhão LORD.

A vitória justa das comandadas de Kostourkova (54-51) deparou com excelente réplica das
algesinas que, depois de terem chegado ao final do 3º período a perder por 12 pontos (43-31),
encetaram espectacular reacção no último quarto (11-20) que as levou à reviravolta (50-51), na
ponta final da partida. Após um desconto de tempo pedido pela seleccionadora, Laura Ferreira
(um duplo) e Joana Soeiro (2 lances livres), já no minuto 40, deram corpo ao triunfo da
Selecção de Sub-18.

Ficou bem patente na manobra do Algés a influência de Risper, o motor da equipa, aliada à
preponderância de Sofia Carolina na luta das tabelas. Sem estas duas pedras (do cinco inicial),
sem contarmos com o facto de Joana Fogaça (também titular) só ter chegado ao intervalo,
tendo entrado já decorria o 3º período (17-2). Não se estranhou por isso que as pupilas de
José Araújo sentissem naturais dificuldades para impor o seu modelo de jogo.

No quarto inicial (10-10), foi evidente o equilíbrio, pese embora o sinal mais da equipa de
Kostourkova, com a poste Raquel Jamanca a entrar muito bem na partida, marcando 6 dos 11
pontos da sua conta pessoal nos primeiros 10 minutos. No 2º período (16-19), foi a vez de Sara
Dias demonstrar grande confiança, marcando 6 pontos consecutivos (2 lances livres e 2
duplos), correspondendo da melhor maneira a passes decisivos das suas companheiras. Por
banda do Algés era a jovem Joana Ramos (em excelente momento de forma) que assumia as
despesas em termos de lançamento (7 pontos neste parcial), com a sua equipa a falhar
sucessivos lances livres, em particular Susan Foreid que esteve muito perdulária.
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Regressando do intervalo a perder por 26-29, as comandadas de Kostourkova aumentando a
agressividade defensiva (19 roubos de bola) manietaram as suas opositoras e conseguiram no
3º quarto (17-2) uma série de situações de superioridade numérica. Ao invés a equipa de José
Araújo não acertou com o lançamento, marcando apenas da linha de lance livre, por intermédio
da poste Bárbara Pedro, ontem a aproveitar da melhor maneira os largos minutos de utilização,
terminando mesmo como a melhor marcadora do encontro (17 pontos).

No último período (11-20) foi a vez de o Algés correr atrás do prejuízo, demonstrando muito
boa capacidade de reacção. Gradualmente foi encostando o resultado e passaram mesmo
para a frente (50-51), com o seu jogo interior (13 pontos repartidos entre Bárbara Pedro e Sara
Filipe) a impor-se face à inexperiência das seleccionadas, muito tenrinhas para a luta na área
restritiva. Com 9,4 segundos para jogar Joana Soeiro não tremeu da linha de lance livre,
convertendo os dois lances a que teve direito e selou o resultado (54-51).

Nas vencedoras as mais valiosas foram Joana Soeiro (8 pontos, 3 ressaltos sendo 1 ofensivo,
3 assistências, 3 roubos e 5 faltas provocadas, com 4/7 nos lances livres), Laura Ferreira (8
pontos, 2 ressaltos ofensivos, 3 assistências e 4 roubos), Raquel Jamanca (11 pontos e 7
ressaltos sendo 4 ofensivos), Inês Viana (3 pontos, 5 ressaltos sendo 2 ofensivos, 3
assistências e 4 roubos), Nádia Fernandes (5 pontos, 1/3 nos triplos, 3 ressaltos defensivos e
uma assistência) e Sara Dias (8 pontos e 1 ressalto defensivo).

Nas algesinas, evidência para Bárbara Pedro (17 pontos e 5 faltas provocadas), bem
acompanhada por Joana Ramos (11 pontos), Christina Wirth (7 pontos e 1 triplo) e Sara Filipe
(7 pontos e duas faltas provocadas, com 3/4 nos lances livres).

Alguns indicadores das vencedoras: L2 (39%), L3 (8%), LL (53%),11 assistências,19 roubos,
32 ressaltos sendo 11 ofensivos (contra 33 do adversário, com a particularidade de ter havido
empate nos ofensivos),15 turnovers, 26 faltas cometidas e 14 faltas provocadas.

Ficha de jogo

Selecção de Sub-18 Femininos (54) - Joana Soeiro (8), Laura Ferreira (8), Nádia Fernandes
(5), Joséphine Filipe (4) e Raquel Jamanca (11); Inês Viana (3), Sara Dias (8), Ana Granja (2),
Joana Canastra (2), Inês Veiga (2), Letícia Fonseca (1), Filipa Marques, Helena Costa e
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Carolina Anacleto

Algés (51) - Joana Ramos (11), Ana Oliveira (1), Catarina Coelho (3), Christina Wirth (7) e
Sara Filipe (7); Bárbara Pedro (17), Susan Foreid (4), Susana Cruz (1) e Joana Fogaça

Por períodos: 10-10, 16-19, 17-2, 11-20

Árbitros: Luís Marinho e João Saraiva

O estágio termina hoje após o almoço, com o último treino a decorrer de manhã
(10H00/12H00) no pavilhão do SIMECQ.
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