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Montijo e E.M.A. Meneres garantiram, no último fim-de-semana, a subida à Liga Feminina,
ultrapassando os seus adversários, na Meia-final, por 2-0.

Em Sintra, a E.M.A. Meneres recebeu e venceu o Calvão por 46-34. A equipa local entrou mais
determinada e com grande pressão defensiva, que limitava a influência das jogadoras mais
preponderantes das adversárias e permitia diversos roubos de bola, que proporcionavam
situações de contra-ataque, que só conseguiam ser parados com o recurso à falta. Para além
disso, a E.M.A. Meneres lutou bravamente no capítulo dos ressaltos, limitando a superior
estatura das adversárias, e fechou o lançamento exterior das melhores atiradoras do Calvão. O
jogo foi de muita entrega, o que condicionou a eficácia ofensiva das equipas, em especial do
Calvão, que não conseguiu ir além dos 34 pontos. A E.M.A. Meneres conseguiu uma vantagem
inicial, que foi gerindo da melhor forma, apesar do Calvão ter vencido o 2º e 4º períodos. Com
esta vitória, a E.M.A. Meneres venceu a eliminatória por 2-0 e apurou para a Final da 1ª
Divisão, onde vai encontrar o Montijo (vencedor da fase regular).

O Montijo, também, carimbou a presença na Final, com uma vitória (63-42) na recepção à
Ovarense. O jogo começou equilibrado, com uma Ovarense muito lutadora e a dificultar ao
máximo a tarefa do Montijo. No 2º período, o Montijo, com uma excelente prestação defensiva
(apenas 6 pontos sofridos), conseguiu uma importante vantagem ao intervalo (32-19). No 3º
período, a equipa da casa manteve a intensidade defensiva (apenas 9 pontos sofridos) e com
um bom aproveitamento do jogo interior continuou a dilatar a vantagem. No 4º período, a
Ovarense, como é seu timbre, não desistiu e nos primeiros 3 minutos conseguiu um parcial de
0-7, encurtando a desvantagem para 14 pontos e relançando o jogo. No entanto, o Montijo
reagiu e controlou o jogo até final, vencendo com justiça.

Aguarda-se uma Final emotiva entre 1º e 2º classificados da fase regular e vencedores
imaculados das eliminatórias do Play-off (sempre por 2-0). Claramente as duas equipas mais
fortes e regulares da 1ª Divisão, que, certamente, proporcionarão bons jogos aos amantes do
Basquetebol Feminino, que tem registado um crescimento consistente.
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Resultados dos jogos 1 da Meia-final do Play-off:

Colégio Calvão 55 - 56 E.M.A. Menéres

Ovarense 43 - 53 - Montijo

Resultados dos jogos 2 da Meia-final do Play-off:

E.M.A. Menéres 46 - 34 Colégio Calvão

Montijo 63 - 42 Ovarense

Jogos da Final do Play-off:
Montijo - E.M.A. Menéres

21-05-2011

17:30

Montijo - E.M.A. Menéres

22-05-2011

16:00

E.M.A. Menéres - Montijo

28-05-2011

21:30

E.M.A. Menéres - Montijo

29-05-2011

20:15

Montijo - E.M.A. Menéres

05-06-2011

16:00
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