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SOLANGE FOI
A MEIIIOR
DE 2016/TI
Jogadora do Sporting foi
eleita a melhor da época
pa'ada Aguarda-redes do
Braga também foi distinguida

ii

04/411EICARDO SOUSA

Antes de abola começara rolar
no relvado do Estádio Cidade
de Coimbra foram distinguidas as melhores jogadoras da
temporada 2016/2017, numa
iniciativa do Sindicato de Jogadores Profissionaisde FuteboL
A avançada Solange Carvalhas, do Sporting, que ontem
até começou a partida no banco de suplentes, foieleita a melhorjogadora da época passada
- realizou 31 jogos e apontou
36 golos -, tendo contabilizado 17,77% dos votos, superando as colegas de equipa Ana SUPERTAÇA Depois de ter garantido a vitória às leoas na Taça de Portugal,
Borges (14,46%) e Diana Silva Ana Capeta voltou a ser a heroína ao
fazer um hat trick
(12,69%). No currículo, a jogadora de 25 anos tem seis títulos nacionais, cinco taças de
Portugal e uma Supertaça.
Por sua vez, Rute Costa, do
Braga, foi considerada a melhorguarda-redes da temporada transata, com base no registo estatístico.Aguardiãdo conjunto minhoto terminou a
época com uma média de 0,13
golos sofridos, enquanto Patrícia Morais (Sporting) e Neide
Simões (Valadares Gaia) registaram uma média de 0,57 e SPORTING
isto porque as minhotas tam- área permitiram a Ana Capeta Ana Borges e de um mau passe
0,78 tentos consentidos, res- IRMA
bém se adiantaram no marca- empatar nos descontos e levar de Ágata. As minhotas não depetivamente.
PROLONGAMENTO
dor, mas as lisboetas acabaram adecisão para o prolongamen- sistiram de chegar ao empate,
Estilo Cklade de Coimbra
por vencer. Outro denomina- to. No período extra, Laura mas foi a turma leonina que,
ArbltroiCatarinaçampos(AF Lisboa)
dor comum foi Ana Capeta, Luís, de forma acrobática, na segunda metade do prolonSPORTING Patrida Moratfi Matilde
Fidalgo, Marlana Azevedo, Carole Costa e
que na taça marcou o golo do acertou na barra e deixou o gamento, terminou com as
Joana March10 (Ana Capeta. 817 caiyn
triunfo e ontem foi mais além Braga à beira do 2-1, mas seria dúvidas. Uma vez mais, Ana
BaidyAn (Solange Carvalhas, 66). Tatiana
ao saltar do banco para assinar outra suplente, neste caso de Capeta apareceu no sítio certo
Pinto e Fátima Pinto; Ana Borges, Diana
Silva (Nadine Cordeiro, 106) e Ana Leite
um hat trick.
luxo, a bisar. Ana Capeta assi- para concretizar maisum belo
Treinador: Num ~o
As bracarenses começaram nou o 2-1, após um trabalho de cruzamento de Ana Borges.
BRAGA Rute Costa Diana Gomes, _lana,
melhore foram premiadas, ao
SMN Rebelo. Regina Pereira (Agata 677
minuto 12, com a espanhola
Dobres Silva Méissa Antunes, Andreia
***A Supertaça feminina Norton (Laura Luis, 837, Pauleta (Edite
Pauleta, de cabeça, a desviar
Femandes, 782 Adrtana Gomes e
conheceu ontem a terceira Vanessa
para° fundo das redes sportinMarques
edição, sempre com vencedo- Thzlnador.loSo Marques
guistas um livre lateral cobrares diferentes. Na primeira Golos: Pauleta (17) e Ana Capeta (90'•2;
do por Dolores Silva. Mais
época em que a Federação Por- 1Crt" e TM
agressivas nos duelos indiviCartõeArnwrioseRitilmaPhib)(49).
tuguesa de Futebol incluiu a Adriana Gomes (742 DianaGorms(77),
duais, as comandadas de João
competição no calendário na- Mélissa Antunes (81'), EcilteFernandes
Marques foram consèguindo
cional, o Futebol Benfica go- (10a) e Solange Carvalhas (106)
manter as adversárias longe da
leou o Clube Albergaria. Na
baliza, exceção feita aAna Bortemporada seguinte, o "Fofo" RICASIX) SOUSA
ges que com alguns esticões na
voltou a marcar presença na *II* O Sporting reforçou on- direita ia incomodando. Na
competição, mas foi batido tem o domínio iniciado no segunda parte, o Sporting foi
pelo Valadares Gaia.
futebol feminino na época superior tirando também propassada. Depois da Liga Femi- veito de algum desgaste das
nina e da Taça de Portugal em antagonistas. O problema foi
2016/17, as leoas levantaram a mesmo a finalização, Diana
HISTÓRICO
Supertaça em mais uma final Silva, em duas ocasiões, e Ana
SUPERTACA FEMENINA
ganha ao Braga. De resto, a his- Leite podiam ter feito melhor. Apesar de ter sido a figura do jogo, Ana Capeta não quis
ÉPOCA MOODORMENCIDO
RES tória do jogo de ontem teve O Braga sobreviveu às investi- individualizar o sucesso e sublinhou a "força de vontade
2017 4~100mge 3-1040
semelhanças com a final do das e parecia caminhar para de vencer" da sua equipa, que "queria muito ganhar,
20161ALADARINIGALA-Fut. Barulhai 1-0
Jamor disputada por estes dois fazer história, mas eis que dois depois dos títulos do ano passado". De resto, a avançada
3(05001.11111~~~0 •0
Uganda (ap MPOs ~erga
contendores há uns meses, ressaltos consecutivos na sua pede "uma época tão boa ou melhor" que a de 2016/17.

ASAI DO
VOLTAAOJOGO

A "heroína" quer mais títulos

"O Sporting foi um
justo vencedor. A
Ana esteve cinco
semanas parada e
fez dois treinos.
Sinceramente,
ponderei se a
convocaria ou não"
lkooCristówio
Treinador do Sporting

"A vitória estava
praticamente do
nosso lado. Mais
uma vez, o
adversário teve a
estrelinha da
sorte. Contra isso,
nada se pode
fazer""
Treinador do Braga

"A sorte do jogo
não esteve com a
nossa equipa.

Demos tudo, até ao
fim, mas não
chegou para
alcançarmos no
nosso objetivo"
Dobres!~
Jogadora do Braga

