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O Colégio Calvão na deslocação a Lousada alcançou mais uma importante vitória (45-61), que
mantém a equipa nos lugares cimeiros da classificação.

No 1º período assistiu-se a um jogo bem disputado e equilibrado, com ambas as equipas a
apresentarem boas percentagens ofensivas, terminando, o mesmo, com o resultado de 15-16.
Nos segundos 10 minutos o Lousada não conseguiu ser tão eficaz ofensivamente e as
visitantes, tirando partido da maior estatura das suas jogadoras, saíram para o intervalo com o
marcador a indicar 26-31. No 3º período o Lousada apresentou percentagens de lançamento
muito abaixo das capacidades, falhando, também, alguns cestos fáceis, o que permitiu ao
adversário o avolumar da vantagem para 31-45. Nos derradeiros 10 minutos, a equipa da casa,
numa corrida contra o tempo, melhorou significativamente o ataque, mas correu alguns riscos
defensivos, que o Colégio Calvão soube aproveitar para carimbar o triunfo.

Em Ovar, a equipa local recebeu e venceu o C.P.N. por 62-34. A equipa de Ermesinde
apresentou-se em Ovar desfalcada de algumas jogadoras por lesão. No 1º período a Ovarense
começou melhor, vencendo o parcial por 16-11. No 2º período, o jogo foi mais equilibrado,
tendo o CPN reagido, aproveitando também algum desacerto ofensivo da Ovarense. De
qualquer modo, a equipa da casa venceu o parcial por 11-8 e ao intervalo o marcador registava
27-19. No 3º período, o CPN manteve a sua defesa zonal, mas a Ovarense esteve muito bem
no ataque, com bons movimentos colectivos, que deitaram por terra a estratégia defensiva do
CPN (parcial de 20-5). Com o jogo praticamente decidido, o parcial do 4º período foi de 15-10.

Na deslocação à Quarteira o Coimbrões alcançou a 3ª vitória na prova (47-63). O jogo foi
dominado, na maior parte do tempo, pela equipa de Gaia, que conseguiu ultrapassar as
diversas tentativas de aproximação no marcador por parte das algarvias.

Na Gafanha, num jogo muito emotivo, a equipa local venceu o Santarém e garantiu a 3ª vitória
na competição (54-51). À entrada para os últimos 10 minutos a equipa do Gafanha perdia por
20 pontos, mas, com uma recuperação notável, conseguiu dar a volta ao marcador e garantir o
triunfo.
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Na Madeira, a E.M. Alberta Menéres alcançou mais uma vitória, que mantém a equipa nos
primeiros lugares da classificação. Na sempre difícil deslocação à ilha da Madeira, a equipa de
Sintra, fazendo-se valer de uma boa rotação das atletas, conseguiu manter a consistência e a
qualidade do seu jogo. O Marítimo conseguiu, por duas vezes, anular uma desvantagem de
sete pontos, mas as atletas de Sintra conseguiram sempre ripostar e garantir a vitória por
56-71. No Marítimo notou-se a ausência de 3 atletas, que nesse mesmo dia jogaram ao serviço
do CAB.
O Montijo, na recepção ao Estoril, manteve a invencibilidade na prova (84-66). Na 1ª parte o
Estoril criou muitas dificuldades ao Montijo, conseguindo, inclusivamente, dominar o marcador
durante grande parte do tempo. No entanto, na 2ª parte o Montijo impôs todo o seu poderio,
principalmente a nível da estatura, e venceu o jogo por uma margem segura.

Resultados da 9ª Jornada

MONTIJOBANDABASKET 84-66 Estoril Basket
Lousada A.C. 45-61 ColCalvao/MarisCªNova
Quarteira Tubarões 47-63 S.C. Coimbrões
C.S.M. / C.S.CAB 56-71 Esc.M.Alberta Menéres
Ovarense/HELLO KITTY 62-34 CPN
Gafanha Esporgel 54-51 Santarém Basket

Classificação actual

Próxima jornada
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8 de Janeiro 2011
Esc.M.Alberta Menéres - Ovarense/HELLO KITTY
Estoril Basket – QuarteiraTubarões
Santarém Basket -MONTIJOBANDABASKET
ColCalvao/MarisCªNova - Gafanha Esporgel

9 de Janeiro 2011
CPN - Lousada A.C.
C.S.M. / C.S.CAB - S.C. Coimbrões
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