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SANTA CLARA QUER VENCER A ACADÉMICA
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Futebol Iniciados

Outubro 2011 (114)
A equipa de Iniciados do Santa Clara recebe hoje, pelas 11 horas, no Municipal Jácome
Correia, a contar para a 3ª jornada do Campeonato Nacional, a Académica.
Os dois primeiros jogos não foram positivos para os jovens de
Ponta Delgada. Recordese que perderam com o Benfica por 9
0, na recepção ao Setúbal por duas bolas a zero.
Todavia, nesta jornada esperam levar de vencida a equipa de
Coimbra, pese embora saberem que é um adversário
complicado. A Académica é segunda classificada da prova,
com 3 pontos, enquanto o Santa Clara é o último classificado.
Relativamente ao encontro entre o Benfica Setúbal, os
encarnados venceram por 40.

Setembro 2011 (104)
Agosto 2011 (79)
Julho 2011 (106)
Junho 2011 (126)
Maio 2011 (157)
Abril 2011 (152)
Março 2011 (169)
Fevereiro 2011 (138)
Janeiro 2011 (123)
Dezembro 2010 (131)

Texto e Foto: Mário Nunes

Novembro 2010 (186)
Outubro 2010 (212)

Publicada por Mário Nunes à(s) 02:51

Setembro 2010 (144)

Etiquetas: Futebol ‐ Iniciados

Agosto 2010 (145)
Julho 2010 (143)

sexta‐feira, 2 de abril de 2010

CAPELENSE FOI AO NORDESTINHO VENCER
TAÇA JOÃO MACIEL
O Capelense jogou, no passado sábado, a sua última
jornada da Taça João Maciel, série A, ao deslocarse ao
Santo António Nordestinho. E a equipa das Capelas não
podia ter fechado melhor a sua prestação nesta prova
ao vencer por 50. De referir que a formação do
Nordeste apresentou apenas 10 jogadores em campo, o
que poderá ter ajudado a decidir o encontro a favor do
Capelense.
Na primeira parte, os visitantes controlaram o desafio
por completo, aparecendo o primeiro golo aos 16 minutos por intermédio de João Pimentel.
Depois foi o continuar de um pressing forte da equipa orientada por Helder Câmara perante a
passividade do adversário. Aos os 21 minutos Rodrigo Câmara fez o gosto ao pé e ampliou
para 20, para passados três minutos o mesmo atleta voltar a marcar (30). Aos 30 e 35
minutos o atleta André Cordeiro marcou mais dois golos, fechando a contagem do encontro.
A parte complementar serviu para Helder Câmara rodar os seus jogadores e colocar em
prática duas novas tácticas alternativas.
De ressalvar que o guardaredes Capelense foi um autêntico espectador nesta partida, já
quase não tocou na bola.
O próximo jogo do Capelense será no próximo dia 21, frente ao Operário, no Campo das
Figueiras para a Taça de São Miguel, nos 1/8.
Foto: Mário Nunes
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Tempo em Ponta Delgada
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quarta‐feira, 31 de março de 2010

SANTA CLARA VENCE SPORTING IDEAL
TAÇA JOÃO MACIEL
A equipa de Iniciados, em futebol, do Santa Clara recebeu esta noite, no Campo das
Figueiras, o Sporting Ideal para mais uma jornada da Taça João Maciel. A equipa de Pedro
Henriques apresentouse em grande forma, apesar do esforço físico que tem dispendido nos
últimos jogos, com especial incidência no encontro do passado sábado frente ao Setúbal.
O encontro que terminou com a vitória dos encarnados por 40, foi um jogo bem disputado,
onde o domínio de jogo, por parte do Santa Clara, foise intensificando na parte
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complementar. Ao intervalo o resultado era de 10, para
o Santa Clara, com um golo solitário do jogador Rosa. E
seria o mesmo atleta Rosa, que iria fazer mais dois
golos na segunda parte do encontro, fechando Miguel
Sokota, a contagem final com um golo de grande nível
técnico (40). Aliás, Miguel Sokota, foi uma pedra
fundamental no xadrez do Santa Clara, em todo o
desfio, para além de ter marcado um golo, ajudou a
marcar alguns golos e criou algumas oportunidades. Com esta vitória, o Santa Clara reforça
a liderança da série A, com 18 pontos em seis jogos.
Texto: Mário Jorge Santos
Foto: Mário Nunes
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domingo, 28 de março de 2010

SANTA CLARA PERDE COM SETÚBAL
Futebol – Iniciados
A segunda jornada da 2ª fase da série D realizouse, hoje, no Estádio Municipal Jacôme
Correia, em Ponta Delgada, com a equipa do Santa Clara a receber o Vitória de Setúbal.
Estas duas formações haviam perdido, na primeira
jornada  o Santa Clara com o Benfica por 90 e o
Setúbal, em casa, com a Académica por 32.
Esta manhã, o Santa Clara não conseguiu resistir a um
Setúbal cheio de força e vontade em vencer. A primeira
parte do encontro pautouse por um equilíbrio entre as
duas formações, o que culminou com um empate a zero
bolas ao intervalo.
Já a parte complementar teve outro rumo com os
visitantes a passarem grande parte do tempo a jogar no
meio campo da equipa encarnada. Apesar disso, o
Santa Clara teve várias oportunidades de golo que não concretizou. E como quem não
marca, sofre, o Setúbal acabou mesmo por marcar dois golos, aos 26 e 32 minutos.
O próximo desafio para a equipa de Pedro Henriques, será disputado em Ponta Delgada com
a Académica, no próximo dia 11 de Abril.
Foto: Mário Nunes
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RABO DE PEIXE VENCEU E CONVENCEU
Futebol – Iniciados
O Clube Desportivo Santo António, no escalão de
Iniciados, recebeu esta tarde a equipa do Clube
Desportivo Rabo de Peixe, num jogo a contar para a
Taça João Maciel, série B.
O encontro que decorreu no Campo das Figueiras
apresentou duas partes distintas, sendo que a primeira
foi de domínio quase total da formação da Ribeira
Grande.
Ao intervalo o resultado fixavase em 14, com golos de
Rui, por parte da equipa local, e de Tiago Silva (2) e Paulo Alexandre (2), dos visitantes.
Quanto a segunda parte, o Santo António mostrouse desinibido, mas acabou por ser o Rabo
de Peixe a marcar mais três golos por intermédio de Gil, Tiago Silva e Emílio. O Santo
António ainda marcou por intermédio de Samuel, reduzindo para 27.
Texto: Mário Jorge Santos
Foto: Mário Nunes
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terça‐feira, 23 de março de 2010

SANTA CLARA PERDE FRENTE AO BENFICA
INICIADOS DO SANTA CLARA NÃO RESISTIRAM...
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