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A gestão das expectativas é uma constante da vida (tal como “O Sonho” de António Gedeão).
Os sucessos e os fracassos medem-se sempre pela comparação dos resultados obtidos com
as expectativas criadas.

Gerir bem as expectativas corresponde a estabelecer objectivos ambiciosos, que possam
classificar-se de sucessos quando atingidos, e ao mesmo tempo realistas para não se
constituírem em fracassos antecipados.

Independentemente das metas que cada equipa traça para a época desportiva, o seu histórico
anterior estabelece à partida um patamar de desempenho esperado, e embora todos estejam
ainda muito a tempo de corrigir, as primeiras jornadas dos 3 grupos da Zona Sul da 1ª Divisão
já identificam “os mais”, que entraram bem na competição e “os menos”, com resultados iniciais
abaixo das expectativas.

Começando pelo grupo Sul B, Reguengos de Monsaraz e Imortal justificam o destaque
positivo. O conjunto do Alentejo tem impressionado pela capacidade concretizadora, com uma
média de 96 pontos marcados por encontro. Depois de não ter conseguido chegar à 2ª fase do
CNB2 na época passada a capacidade competitiva da equipa subiu claramente nestas 3
primeiras jornadas. Mais elevadas são à partida as expectativas do Imortal, campeão em título
do CNB2 às quais até agora correspondeu plenamente. O embate da próxima jornada entre
estas duas equipas invictas suscita por isso justificado interesse. Pela negativa salienta-se o
desempenho dos Salesianos de Évora. Oriundo do CNB1, o conjunto de Évora sofreu derrotas
mais pesadas do que seria de esperar frente às duas equipas da frente, que justificam a
classificação de “menos”.

Resultados da 3ª jornada do grupo Sul B
- Imortal 52-45 Ginásio Olhanense
- Tubarões 75-82 Ferragudo
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- Reguengos de Monsaraz 102-47 Salesianos Évora
- Beja 58-36 Grândola

O Estoril Basket mantém-se invicto após 5 jornadas, confirmando o bom desempenho da
época anterior em que chegou à meia-final do CNB1, e é acompanhado nos “mais” do grupo
Sul A pela União Sportiva, novo representante dos Açores e pelo histórico Barreirense. Ambos
estiveram ausentes em 2012/2013 mas seguem agora com apenas uma derrota, mostrando
ambição para entrarem na fase seguinte. O primeiro dos “menos” é sem dúvida o
Cruz-Quebradense. Depois do acesso ao Play-Off do CNB1 na época anterior, o conjunto da
Cruz-Quebrada regista até agora resultados muito negativos (1v/4d). Também o Algés “B”
apresenta um desempenho inicial (2v/3d) inferior à imagem que deixou no ano passado, em
que foi 3º da Zona Sul do CNB2.

Resultados da 5ª jornada do grupo Sul A
-

AEFCT 82-68 Cruz-Quebradense
Montijo 79-47 Estoril Praia
Basket Queluz 60-94 União Sportiva
Seixal 66-71 Barreirense
Basket Almada 66-48 Algés"B"
Estoril Basket 71-53 Salesianos OSJ

No Centro/Sul Física (5v/0d) e Belenenses (4v/0d) são os únicos sem derrotas, e o grupo dos
“mais” completa-se com o Atlético que regista uma única derrota, em Torres Vedras, e com
Técnico e Chamusca que passam de um desempenho fraco no CNB2 para um saldo positivo
(3v/2d) neste início de campeonato da 1ª Divisão. Com um desempenho abaixo das
expectativas está o Moscavide. Sem ter tido um mau começo, registou nas duas últimas
jornadas outras tantas derrotas em que se mostrou longe do conjunto que chegou às
meias-finais do CNB1de 2012/2013. Para confirmar fica o comportamento do NB Queluz. A um
início com fraco desempenho seguiram-se duas vitórias claras que colocam o conjunto de
Queluz na luta pelo acesso à 2ª fase.

Resultados da 5ª jornada do grupo Centro/Sul
- Atlético 84-42 Odivelas
- Malveira 52-90 Física
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- Chamusca 60-51 Técnico
- Moscavide 57-77 NB Queluz
- Academia "B" 50-68 Belenenses

No próximo fim-de-semana disputa-se a 6ª jornada do Centro/Sul e Sul A, e a 4ª do Sul B

22/11/2013
- Centro/Sul - Rio Maior-Moscavide às 21:00h no Polidesportivo de Rio Maior
- Sul A - Salesianos OSJ-Basket Almada às 21:30h nas Oficinas de S. José
- Sul B - Ferragudo- Ginásio Olhanense às 21:30h na Nave Desportiva de Ferragudo

23/11/2013

Centro/Sul
-

Técnico-Atlético às 16:30h no Pav. do Técnico
Odivelas-Malveira às 17:00h no Pav. Mun. Susana Barroso
NB Queluz-Academia “B” às 18:15h no Pav. Henrique Miranda
Belenenses-Chamusca às 21:30h no Pav. Acácio Rosa

Sul A
-

União Sportiva- AEFCT às 16:00h na EBI Canto da Maia
Barreirense- Montijo às 21:00h no Ginásio do Barreirense
Cruz-Quebradense- Seixal às 21:30h no Pav. Carlos Alberto Carvalho
Estoril Praia- Estoril Basket às 21:30h no Salesianos 1

Sul B
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- Reguengos de Monsaraz- Imortal às 17H00 no Pav. Reguengos
- Grândola-Tubarões às 18H00 no Complexo Desp. José Afonso

24/11/2013
- Sul A - Algés “B”-Basket Queluz às 17H00 no Pav. Gomes Pereira
- Sul B - Salesianos de Évora-Beja às 17H00 no Pav. D. Bosco
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