Ferroviário de Maputo trucida Costa do Sol e conquista 9º título nacional de basquetebol
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O Costa do Sol confirmou na noite desta quarta-feira (11) a sua falta de estofo para disputar o
título nacional de basquetebol sénior masculino, foi trucidado pelo Ferroviário de Maputo no
terceiro jogo das finais. É segundo título consecutivo e o 9º troféu dos “locomotivas” da capital
de Moçambique.

Derrotados nos dois primeiros jogos das finais da Liga Moçambicana de basquetebo l os
“canarinhos” entraram mal para a partida em que poderiam adiar o inevitável título dos
“locomotivas” que ao ataque começaram cedo a construir uma vantagem confortável vencendo
o 1º período por 22-12 pontos.

A equipa de Miguel Guambe demorou a entrar no jogo 3 mas quando o fez encurtou a
desvantagem saindo para o intervalo a perder por apenas 5 pontos.

Sem pressa e com muita experiência os “locomotivas” rodavam os seus jogadores enquanto o
Costa do Sol lutava para manter-se na contenda porem não conseguiu reduzir a desvantagem
que aumentou para 8 pontos no término do 3º período.

Sem qualidade no banco começaram a faltar pernas, e braços, aos “canarinhos” que tinham
deixado de jogar em equipa e cada um dos seus jogadores tentava, sem sucesso, chegar ao
cesto.

O Ferroviário geriu e aumentou a vantagem confirmando o bi-campeonato por 86-68 pontos.
Foi o 9º título nacional dos “locomotivas de Maputo”, ainda assim longe dos 19 campeonatos
nacionais conquistados pelo Maxaquene.

Eis a classificação final da Liga Moçambicana de basquetebol:
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