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A selecção nacional de Sub16 femininos entrou com o pé direito no Campeonato da Europa,
Divisão B, que ontem teve início em Sköpje, capital da Macedónia.

Frente à Bulgária, o seu primeiro adversário no Grupo A, as pupilas de Ana Neves não se
intimidaram e apostando numa atitude defensiva muito forte, obrigaram a que as suas
opositoras cometessem muitos erros (35 turnovers contra 21 das nossas representantes), fruto
de inúmeros roubos de bola conseguidos (24 contra apenas 9 das búlgaras).
Depois de uns 10 minutos iniciais sob o signo do equilíbrio (10-8 para a Bulgária), o
seleccionado luso assumiu a liderança no 2º período (11-22) mercê da supremacia nas tabelas
(45-51 ressaltos), nomeadamente na tabela ofensiva (9-25), o que lhe concedeu maior número
de posses de bola. O intervalo chegou com Portugal no comando (21-30).
A vantagem conseguida na 1ª metade foi gerida da melhor maneira na etapa complementar,
com a equipa portuguesa a vencer o 3º quarto (13-17), para no último parcial (14-14) equilibrar
as operações, sem se desunir, acabando por triunfar com justiça (48-61).
Destaque na selecção portuguesa para Raquel Jamanca (5 pontos,10 ressaltos sendo
metade ofensivos, uma assistência, 3 roubos e 1 desarme de lançamento), Carolina Anacleto
(6 pontos, 7 ressaltos, duas assistências, 5 roubos e 1 desarme de lançamento), Inês Viana (12
pontos, 7 ressaltos sendo 3 ofensivos, uma assistência, 6 roubos e 6 faltas provocadas, com
8/11 nos lances livres, com o senão de ter feito 7 turnovers) e Mafalda Barros (14 pontos, 4/9
nos triplos, uma assistência e 1 roubo).
Na equipa búlgara, a melhor foi Radostina Dimitrova, MVP do jogo, com 12 pontos, 4/5 nos
duplos, 1/2 nos triplos, 9 ressaltos, duas assistências, 3 roubos e 1 desarme de lançamento.
Resultados do Grupo A (1ª jornada)
Suiça 44-84 Hungria
Bulgária 48-61 Portugal
Calendário para hoje (13/08)
Portugal-Suiça (14h15)
Hungria-Bulgária (16h30)
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