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Na Madeira, o Marítimo recebeu e perdeu com o União Micaelense por 49-90. No 1º período a
equipa açoriana entrou muito bem no jogo, conseguindo variar o seu jogo ofensivo, ora
contra-ataque, ora ataque organizado, e na defesa a conseguir limitar o excelente jogo exterior
do Marítimo, chegando com naturalidade ao fim deste período a vencer 11-24. No 2º período
a equipa do União esteve muito bem a nível defensivo, permitindo apenas que a equipa
madeirense marcasse 6 pontos. Neste período o Marítimo melhorou a nível defensivo, mas não
esteve tão bem a nível ofensivo, perdendo desta forma este período por 06-17 (17-41). No 3º
período, o Marítimo esteve muito bem no seu jogo exterior, marcando 4 triplos, no entanto
perdeu este período por 18-24. No derradeiro período, a superioridade do União manteve-se,
vencendo este período por 14-25. Com esta vitória o União Micaelense continua sem derrotas
no campeonato. Já o Marítimo continua sem vencer, mas apresenta um excelente lote de
jovens atletas, que mais tarde ou mais cedo irá aparecer.
A Ovarense perdeu por 33-45 na recepção à equipa do Académico, num jogo muito
incaracterístico, que chegou ao final do 1º período com o resultado em 03-07 a favor da equipa
do Porto. No 2ºperíodo, ambas as equipas melhoram em todos os aspectos do jogo (pior era
difícil), acabando o Académico por vencer por 11-12 (14-19). Na 2º parte, ambas as equipas
mantiveram as baixas percentagens de lançamento, conseguindo a equipa forasteira estar
melhor e vencer a partida por 12 pontos de diferença. Com esta vitória, o Académico mantém o
2º lugar em igualdade com a ADESintra, que vai defrontar na próxima jornada. A Ovarense,
fruto da sua equipa jovem, continua intermitente, perdendo pela 4ª vez na prova.
O Coimbrões deslocou-se a Lousada e perdeu por 45-41. A 1º parte do jogo foi muito
equilibrada, tendo a equipa da casa vencido o 1º período por 13-09 e perdido o 2º por 08-10,
chegando o resultado ao intervalo em 21-19 a favor das locais. No 3º período, o Coimbrões
esteve melhor em todos os aspectos do jogo, vencendo este período por 08-13, passando
desta forma para a frente do marcador (29-32). No 4º e último período, o Lousada com uma
excelente atitude defensiva, limitou as movimentações ofensivas da equipa forasteira e esteve
bem no plano ofensivo, vencendo este período por 16-09 e, consequentemente, o jogo. Com
esta vitória, o Lousada igualou a Ovarense no 5º lugar, enquanto que o Coimbrões manteve-se
empatado com o Gafanha e o Santarém no 8º lugar.
Em Sintra, encontraram-se duas das equipas mais fortes deste campeonato, com a ADESintra
a receber o Torres Novas. O 1º período foi muito equilibrado, vencendo a equipa da casa por
12-10. No 2º período, manteve-se o equilíbrio, voltando a vencer a equipa de Sintra por 15-12
(27-22). No 3º período, a equipa do Torres Novas reagiu à desvantagem e venceu este período
por 09-12, reduzindo para 2 pontos (36-34). No último período, a equipa da Escola do
Algueirão esteve mais forte a nível defensivo, sofrendo apenas 7 pontos e marcando 13, o que
permitiu vencer o jogo por 49-41. Com esta vitória, a equipa da casa mantém-se em 2º lugar
em igualdade com o Académico. O Torres Novas perdeu pela 3ª vez no campeonato.
O Colégio Calvão recebeu e venceu o vizinho Gafanha por 64-48. Com esta vitória a equipa da
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casa voltou a vencer após 4 derrotas consecutivas, enquanto que o Gafanha perdeu pela 3ª
vez no campeonato.
Jogos do próximo fim-de-semana:

8ª Jornada - Sábado, 12 de Dezembro de 2009

Académico – ADESintra às 15,00

Torres Novas – Santarém às 17,00

Gafanha – Ovarense às 21,00

Domingo, 13 de Dezembro de 2009

SC Coimbrões – Colégio Calvão às 16,30

União Micaelense – Lousada AC (adiado para 20 de Março de 2010)
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