Portugal termina em oitavo lugar
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A selecção nacional de sub 16 feminina viu interrompida a série de 4 triunfos consecutivos ao
ser derrotada pela Letónia por 56-72 no jogo de apuramento para a discussão do 5º e 6º
lugares, no sábado. Este domingo Portugal voltou a perder com a Roménia, por 56-31,
terminando no oitavo posto da geral.
Nestes dois jogos, Ricardo Vasconcelos voltou a não poder contar com Catarina Neves, uma
das jogadoras em maior destaque da nossa selecção na primeira fase de grupos, mas que
fracturou o metatarso do pé direito.
Algo abaladas pela forma como acabaram de fora da luta pelos primeiros lugares, as jovens
lusas estiveram longe do que haviam demonstrado nos primeiros jogos da prova.
No jogo de sábado, apenas conseguiram manter as operações equilibradas durante o
primeiro período (11-14). No segundo quarto, as letãs abriram uma vantagem na casa das
dezenas, atingindo o intervalo com 12 pontos à maior (24-36).
A Letónia fazia uso do seu poderio físico e como tal investia no seu jogo interior, que na pior
das hipóteses garantia idas para a linha de lances livres. Portugal tentava responder
recorrendo a lançamentos longos, mas estes teimavam em não entrar. O melhor que o
conjunto luso conseguiu foi reduzir a distância para 5/6 pontos, mas logo de seguida a Letónia
voltava a repor a sua vantagem, acabando por triunfar por 56-72.
Pode ver a estatística deste jogo em pdf, aqui
O jogo de atribuição do 7º e 8º lugares foi ainda mais inexplicável. Portugal voltou a fraquejar
no segundo período, onde esteve praticamente 9 minutos sem acertar com o cesto. Com um
parcial de 2-13 neste quarto, a selecção nacional que continuava a abusar dos lançamentos
triplos, viu o jogo fugir-lhe das mãos e ao intervalo, o marcador assinalava 11-25.
A segunda parte continuou sob o domínio romeno e Portugal não mais conseguiu
aproximar-se no resultado. A Roménia dilatou ainda mais a sua vantagem, perante uma equipa
irreconhecível face ao que havia demonstrado nos dias anteriores.
Pode ver a estatística deste jogo em pdf, aqui
Portugal concluiu a sua participação neste europeu de sub16 feminino que decorreu em
Tallin, na Estónia no oitavo lugar.
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