
Sporting ergue o trofeu
Bicampeão nacional de sevens, em femininos, garante o primeiro

título internacional em XV o Neozelandesas Matau e Iringa decisivas

por

GABRIELAMELO

3ICAMPEÃO

nacional de

sevens, em femininos, o

Sporting juntou a Taça
Ibérica de XV, ontem, ao
vencer o campeão espa-

nhol, Olímpico Pozuelo, por 26-
-8, no Estádio Universitário de
Lisboa.

O liderou o encontro referente
à segunda edição do trofeu desde

os minutos iniciais, atingiu o inter-
valo a ganhar por 19-8 e nunca
permitiu a ameaça do rival.

Para o treinador Nuno Mourão,
a Taça Ibérica é «o ponto mais alto
da época» do Sporting, que se re-
forçou para esse efeito com Kate
Matau e Harono Iringa, duas inter-

nacionais neozelandesas, que de-
ram contributo absolutamente
crucial para o triunfo dos leões.

Uma arrancada de Kate Matau,
a rasgar a defesa contrária, liber-
tando a ponta Josefa Gabriel, per-
mitiu ao Sporting marcar o ensaio

inaugural, no primeiro minuto.
Mas o Olimpico Pozuelo, dotado
de internacionais espanholas, res-
pondeu de imediato com uma pe-
nalidade de Ana Sanchez (5-3).

Kate Matau voltaria a estar em
destaque na sequência de fases à

mão concluída pela asa Sara Saú-
de (13), isto após a compatriota Ha-
rono Iringa quebrar a linha de de-
fesa espanhola com uma arrancada.

Aos 20 minutos, um pontapé de
Isabel Ozório permitiu à interna-
cional lera Echevarria reduzir para

12-8, garantindo o único ensaio
do Olimpico Pozuelo.

Quando ainda restava uma hora
de jogo, o campeão espanhol so-
mava os últimos pontos. E a cinco
minutos do intervalo, Kate Matau
matou o encontro. Recebeu a oval
a 15 metros da linha de ensaio con-
trária e seguiu em frente até fazer
o ensaio que fixou o resultado ao
intervalo em 19-8.

Aos 45 minutos, quarto ensaio
do Sporting, por intermédio da ta-
lonadora Inês Marques — após lan-
ce iniciado na perfuração de Isa-
bel Ozório —

, a colocar o resultado
nos finais 26-8. Ritmo muito mais
lento no segundo tempo, com as

jogadoras em crescente cansaço e

as sportinguistas a controlarem a

partida até final.

Sporting conquistou Taça Ibérica, uma arrancada da Kate Matau (em cima, à esquerda), a ser decisiva para a vitória


