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Teve início no fim-de-semana passado os jogos das meias-finais da 1ªDivisão Feminina.

No Porto, o jogo que oponha o Académico (4º classificado) e o União Micaelense (1º
classificado) acabou por pender para a equipa da casa por 68-57. No 1º período a equipa da
casa entrou muito bem, alternando o jogo interior com o jogo exterior que, aliado a uma boa
organização defensiva, permitiu chegar ao fim do período com 9 pontos de vantagem (21-12).
No 2º período, as açorianas reagiram e chegaram à igualdade no marcador, mas não
conseguiram passar para frente, falhando, em 3 ocasiões, lançamentos relativamente fáceis. O
Académico acabou por acalmar de novo o seu jogo e voltou a fugir no marcador para 8 pontos
de diferença (34-26). No início da 2ª parte, a equipa do Porto voltou a entrar a grande nível, o
que permitiu ganhar uma vantagem de 22 pontos (50-28), à qual as micaelenses souberam
reagir, reduzindo para 9 pontos (52-43) até ao fim do período. No derradeiro período, o União
Micaelense conseguiu recuperar até 5 pontos e, quando poderia encostar ainda mais o
marcador, desperdiçou 6 lances livres seguidos, aos quais respondeu o Académico com um
triplo e posteriormente na linha de lance livre, acabando por sentenciar a partida. O Académico
foi um justo vencedor, já que foi a equipa que se apresentou melhor na partida, tendo sido a
mais consistente e eficaz e colocando-se em excelente posição para atingir a final da prova. Já
o União Micaelense acabou por ser algo desorganizado no ataque (mérito do Académico) e
também não esteve bem na defesa (foi o jogo que sofreu mais pontos esta época). De
lamentar neste jogo as lesões das atletas Adelina Rebelo no decorrer do 1º período, o que fez
com que se mantivesse no banco durante a 1ª parte, acabando por jogar algo limitada na 2ª
parte, e de Carla Ribeiro já na parte final da partida com uma entorse.
Em Lousada, a equipa local recebeu e perdeu com o Torres Novas por 44-64. No 1º período a
equipa do Torres Novas entrou melhor que a jovem equipa da casa e chegou ao fim do quarto
na frente do marcador (08-15). No 2º período, a equipa do Lousada tentou reagir. No entanto, a
equipa forasteira, com seu forte jogo exterior a funcionar, conseguiu aumentar a vantagem para
14 pontos (20-34 ao intervalo). No 3º e 4º períodos, apesar das várias tentativas de
recuperação por parte da equipa da casa, as torrejanas não o permitiram, vencendo
respectivamente por 13-17 e 11-13. Com esta vitória, o Torres Novas coloca-se em excelente
posição para atingir a final da prova e respectiva subida à Liga Feminina.
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