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O Montijo na deslocação à ilha da Madeira obteve uma importante vitória (57-64), que mantém
a equipa no 1º lugar da classificação.

As duas formações apresentaram-se na máxima força (Montijo já sem lesionadas e Marítimo
com o contributo das atletas que também alinham pela equipa do CAB). Com todos os
ingredientes necessários assistiu-se a um excelente espectáculo. A equipa da casa entrou
melhor, revelando uma excelente eficácia ofensiva (final do 1º período 21-17). No 2º período o
equilíbrio foi evidente, com o Montijo a conseguir uma ligeira aproximação para o intervalo
(35-33). Na 2ª parte o Montijo melhorou significativamente no plano defensivo e, através deste
aspecto fundamental, conseguiu garantir a vitória (parcial de 12-18 e 10-13 nos 3º e 4º
períodos).

Em Ovar, a equipa local garantiu o triunfo sobre o Estoril (48-41) e consolidou o 4º lugar na
tabela, mantendo em aberto a possibilidade de atingir o 3º lugar. As visitantes entraram melhor,
com uma boa atitude defensiva e muito concentradas no ataque (final do 1º período 10-15). No
2º período, a Ovarense limitou ao máximo os movimentos ofensivos das visitantes (apenas 5
pontos sofridos) e em ataque conseguiu uma razoável prestação (11 pontos). Ao intervalo, a
Ovarense vencia pela margem mínima (21-20). No 3º período o Estoril voltou a estar melhor,
vencendo o parcial por 13-16. Com o resultado em 34-36, a Ovarense voltou a “arregaçar as
mangas” e, novamente, com uma excelente prestação defensiva (5 pontos sofridos) aliada à
melhor eficácia ofensiva de todos os parciais (14 pontos), garantiu o triunfo por 7 pontos de
diferença.

A E.M.A. Meneres recebeu e venceu (63-42) um Santarém desfalcado de algumas jogadoras
importantes. A equipa da casa revelou-se sempre superior, comandando e gerindo o
marcadora da melhor forma, tal como revelam os resultados parciais (23-10, 11-11, 18-08,
11-13). Com esta vitória, a equipa de Sintra mantém o 2º lugar da prova.

O Coimbrões, na deslocação a Lousada, alcançou uma importante vitória (40-47) que mantém
a equipa na luta pelo acesso ao Play-off. O Lousada, ofensivamente, esteve muito abaixo das
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capacidades, ao passo que as o Coimbrões delineou uma boa estratégia defensiva. O
Coimbrões entrou melhor e no final dos primeiros 10 minutos vencia por 9-13. No 2º período, o
Lousada tentou recuperar, mas a ineficácia nos lançamentos de campo e nos lances-livres
mantinha-se (ao intervalo 16-22). No 3º período a tendência do jogo manteve-se e na entrada
para o derradeiro quarto o marcador indicava 25-32. No último período, o Lousada esteve mais
ao seu nível no plano ofensivo (15 pontos convertidos), mas o desgaste físico, de ter andado
sempre atrás do marcador, levou à perde da eficácia defensiva que impediu a recuperação.

O Calvão foi a Ermesinde e venceu com algumas dificuldades a equipa do C.P.N. (46-49). O
Calvão comandou sempre o jogo, mas sem nunca conseguir uma margem significativa, que
permitisse relaxar na partida. Nos últimos minutos, o C.P.N., com grande eficácia no tiro
exterior, aproximou-se perigosamente no marcador, mas as visitantes acabaram por segurar a
curta vantagem e garantir o triunfo, que mantém a equipa no 3º lugar, com possibilidades de
subir ao 2º lugar, na próxima jornada, na recepção à E.M.A. Meneres.

Na Gafanha, a equipa local recebeu e venceu o Quarteira (79-42), relançando-se na luta pelo
acesso ao Play-off. O Gafanha comandou e controlou sempre a partida, perante um adversário
que, apesar das dificuldades, nunca desistiu de lutar pela vitória.

Resultados da 17ª Jornada
Ovarense/HELLO KITTY 48-41 Estoril Basket
Esc.M.Alberta Menéres 63-42 Santarém Basket
Lousada A.C. 40-47 S.C. Coimbrões
C.S.M. / C.S.CAB 57-64 MONTIJOBANDABASKET
Gafanha Esporgel 79-42 QuarteiraTubarões
CPN 46-49 ColCalvao/MarisCªNova

Próxima jornada

26/02/2011
Santarém Basket 35-57 Ovarense/HELLO KITTY

12/03/2011
Estoril Basket - Lousada A.C.
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QuarteiraTubarões - MONTIJOBANDABASKET
ColCalvao/MarisCªNova - Esc.M.Alberta Menéres
S.C. Coimbrões - Gafanha Esporgel

13/03/2011
CPN - C.S.M. / C.S.CAB
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