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Já teve início o Play-Off da 1ª Divisão Feminina, onde, dos quatro primeiros classificados,
apenas a equipa da ADE Sintra não venceu.

No Pavilhão Vítor Santos em Coimbrões, a equipa local recebeu e perdeu com o União
Micaelense por 35-59.A primeira parte foi equilibrada, tendo as açorianas vencido o 1º período
por 09-11 e o Coimbrões vencido o 2º por 13-12, colocando o resultado em 22-23 ao intervalo
a favor das insulares. A 2ª parte foi totalmente dominada pelo União Micaelense, que foi mais
forte em todos os aspectos do jogo, acabando por vencer por 06-17 e 07-19 respectivamente o
3º e 4º períodos.

Em Ovar, o Torres Novas, que ainda não contou com o seu novo reforço Tamara Milovac
venceu a Ovarense por um concludente 34-65. O jogo foi dominado de princípio a fim pela
equipa do Torres Novas, perante a jovem equipa da Ovarense. Para a história ficam os parciais
do encontro: 12-18, 05-18, 07-20 e 10-09.

Na recepção a ADE Sintra, o Lousada venceu por 58-56 após prolongamento. A equipa da
casa entrou determinada a contrariar o favoritismo da Escola do Algueirão e venceu o 1º
período por 17-12. No 2º período, a equipa da ADE Sintra reagiu e respondeu com todo o seu
poderio, vencendo este período por 10-21 e chegando ao intervalo na frente do marcador por
27-33. No 3º e 4º períodos, o Lousada voltou a estar melhor e venceu por 17-15 e 09-05
respectivamente, levando o jogo para tempo extra. No prolongamento, a vitória acabou por
sorrir ao Lousada, que venceu com um parcial de 05-03 e consequentemente a partida.

Em Calvão, a equipa do Colégio Calvão recebeu e perdeu com o Académico por 42-49.

No Porto, o Académico recebeu e venceu o Colégio Calvão por 54-53. Um jogo muito
equilibrado, no entanto a equipa da casa atingiu o seu principal objectivo que era vencer. Com
esta vitória, o Académico ficou apurado para a meia final do play-off, onde irá defrontar o União
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Micaelense. Já o Colégio Calvão terminou a sua brilhante participação na prova.
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