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Na Gafanha, assistiu-se a um jogo muito emotivo, com a equipa da casa a procurar a primeira
vitória na prova e o Marítima a tentar manter a invencibilidade.

Com a emoção ao rubro e com uma elevada eficácia ofensiva das equipas, as jovens
madeirenses asseguraram mais um importante triunfo por 72-74.

No Montijo, a equipa local recebeu o Lousada A.C. O jogo começou com elevado ritmo e com
bastante produtividade ofensiva das duas equipas (final do 1º período 18-17). No 2º período a
equipa da casa aumentou a intensidade defensiva e, beneficiando de uma boa capacidade de
ressaltar na tabela ofensiva, foi para o intervalo a vencer por 35-28. O início do 3º período
ainda foi equilibrado, mas, com o tempo, a eficácia ofensiva do Montijo manteve-se com
percentagens elevadas, ao passo que a das visitantes foi baixando (final do 3º período 56-38).
Nos últimos 10 minutos o equilíbrio voltou, com um parcial de 16-16, pelo que o resultado final
fixou-se em 72-54, mantendo o Montijo a invencibilidade na prova.

Em Santarém, o Colégio Calvão manteve o seu percurso 100 % vitorioso, a par do Marítimo e
Montijo. A equipa de Calvão dominou sempre a partida até ao final do 3º período (25-56).
Apenas, no 4º período, a equipa de Santarém deu um ar da sua graça, ao vencer o parcial por
20-9 e a encurtar a desvantagem no resultado final (45-65).

Na deslocação ao Estoril, na reedição da Final da 2ª Divisão da época passada, o C.P.N.
alcançou mais uma vitória. A equipa de Ermesinde entrou melhor no jogo (final do 1º período
15-22). No 2º período, o C.P.N. aumentou a pressão defensiva e aliada à boa eficácia dos 3
pontos (4 lançamentos convertidos neste período) chegou ao intervalo a vencer por 24-40.
Após o descanso, o Estoril reagiu, apostando numa defesa pressionante a todo o campo, tendo
encurtado a desvantagem para os 10 pontos, nos primeiros minutos do período. Após um
desconto de tempo, o C.P.N. acertou alguns detalhes e chegou ao final do 3º período a vencer
por 35-49. No último período, com 4 minutos jogados, as forasteiras venciam por 22 pontos, o
que permitiu gerir o resultado até ao final (46-63).
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Na deslocação à Quarteira, a Ovarense obteve a 3ª vitória na competição (42-65). As locais
começaram melhor o jogo, pelo que, no final do 1º período venciam por 15-11 No 2º período, a
Ovarense adaptou-se melhor ao estilo de jogo das locais e progressivamente assumiram a
liderança do marcador (ao intervalo o resultado era de 22-28). No reatamento da partida, as
visitantes continuaram a comandar o marcador até ao final (parcial do 3º período 13-19 e do 4º
período 7-18).
.
Em Gaia, a equipa da Esc. M. Alberta Menéres alcançou a 3ª vitória na prova (45-54), ao
passo que o Coimbrões registou a 3ª derrota em 4 jornadas.
Resultados da 4ª Jornada

MONTIJOBANDABASKET 72 - 54 Lousada A.C.
Gafanha Esporgel 72 - 74 C.S.M. / C.S.CAB
Santarém Basket 45 - 65 ColCalvao/MarisCªNova
Estoril Basket 46 - 63 CPN
QuarteiraTubarões 42 - 65 Ovarense
S.C. Coimbrões 45 - 54 Esc.M.Alberta Menéres

Classificação actual

Próxima jornada

27/11/2010

Esc.M.Alberta Menéres - Estoril Basket 15.00 Pav.Casal de Cambra
Ovarense - S.C. Coimbrões 17.00 Arena Dolce Vita
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Gafanha Esporgel - MONTIJOBANDABASKET 21.00 Pav Gafanha Nazaré
Lousada A.C. - QuarteiraTubarões 21.30 Mun. Lousada

28/11/2010

C.S.M. / C.S.CAB - ColCalvao/MarisCªNova 16.00 C.A.B.
CPN - Santarém Basket 16.45 Mun. Ermesinde
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