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No segundo tempo, o treinador Filipe Jorge, esgotou as substituições, para dar tempo de
jogo a outros elementos da equipa, que geralmente não são titulares na equipa principal.
Entre eles, dois jogadores da equipa de infantis, Alexandre Lopes e Rafael Medeiros, tendo
este último visado com um golo de belo efeito.
Os restantes quatro golos foram marcados na segunda parte por Valter, Rafael Medeiros,
Fábio Amaral e David Pacheco. “Uma palavra para o Bota Fogo que nunca baixou os braços
e deu sempre luta até ao fim na procura do seu golo, mas sem nunca ter conseguido
desfeitear os verdes da Ribeira Grande.
Mário Nunes
Foto: DR
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RESULTADOS DO VITÓRIA DO PICO DA PEDRA NOS
ESCALÕES DE FORMAÇÃO ‐ AFPD
Benjamins:
Associação Pauleta 2 ‐ Vitória 0

Infantis:
Associação Pauleta ‐ Vitória ‐ Jogo adiado para o próximo dia 6//4/2011
Iniciados:
Vitória 6 ‐ Bota fogo 0
DFA
Publicada por Mário Nunes à(s) 19:51
Etiquetas: Futebol ‐ Iniciados

domingo, 27 de março de 2011

RESULTADOS DOS ESCALÕES DE FORMAÇÃO E SENIORES
DO GD SÃO ROQUE ‐ AFPD
Benjamins:
Santa Clara "A" 1  São Roque "A"
0
São Roque "B" 1  U. Micaelense 2
Infantis:
São Roque "A" 1  União
Micaelense 4
São Roque "B" 3  Rabo de Peixe 4
Iniciados:
São Roque 1  Operário 4
Juniores:
São Roque 6  Águia 0
Seniores:
Rabo de Peixe 4  São Roque 2
DFA
Foto: Mário Jorge Santos
Publicada por Mário Nunes à(s) 20:51
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sábado, 26 de março de 2011

INICIADOS: SANTA CLARA VENCEU SPORTING IDEAL ‐ AFPD
TAÇA JOÃO MACIEL  INICIADOS
Decorreu no final desta tarde o
duelo entre os iniciados do Santa
Clara e do Sporting Ideal. Foi um
desafio aguerrido,
onde as
facilidades
dos
visitantes
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ajudaram a aumentar o resultado
final de 70, a favor dos
encarnados.
De referir que no final do encontro
o DFA, solicitou à formação da
Ribeira Grande, uma foto da praxe
junto da sua carrinha, e nesse
momento, surgiram alguns atletas
do Santa Clara numa atitude de
provocação
que
rapidamente
foram sanadas pelos directores
de ambos os clubes.
Formação do Sporting Ideal (Iniciados)
Uma vitória fácil dos encarnados
nesta
Taça,
pelos
atletas
comandados por Helinho que se apresentam como potenciais vencedores do troféu.
Texto e fotos: Mário Nunes
Publicada por Mário Nunes à(s) 21:47
Etiquetas: Futebol ‐ Iniciados

domingo, 20 de março de 2011

RESULTADO DOS INICIADOS DO MARITIMO X PICO DA
PEDRA ‐ AFPD
Taça João Maciel  Iniciados
Maritimo 1  Vitória do Pico da Pedra 1
DFA
Publicada por Mário Nunes à(s) 21:27
Etiquetas: Futebol ‐ Iniciados

segunda‐feira, 14 de março de 2011

INICIADOS: VITÓRIA PICO DA PEDRA RECEBEU E PERDEU
COM O OPERÁRIO POR 5‐1
O Vitória a jogar em casa prometia no inicio um bom encontro de futebol, com uma
entrada galopante, mas as coisas foram rapidamente sendo diluídas pelo Operário,
que nunca baixou a cabeça e de tal forma que ao intervalo o resultado acusava 02, a
favor dos fabris. Mas para o Operário conseguir chegar a esta vantagem teve que
trabalhar muito, já que os locais dificultaram imenso a vida à formação orientada por
Emanuel Freitas.
Os dois golos acabaram por
aparecer por intermédio de San
Bento e Rafa, aos 20 e 28 minutos,
respectivamente.
Na segunda parte, o Vitória do Pico
da Pedra entrou aguerrido e a
mostrar muita vontade em dar a
volta ao resultado. Os locais
apostaram forte nas suas linhas
avançadas e foi com um forte
remate de fora da área, a
sensivelmente 40 metros de
distância que o jogador local, Tiago
reduziu para o 21, aos 39 minutos.
A perder, os fabris, alteraram o seu
esquema táctico, o que acabou por frutificar em golos, pois Nuno Furtado a marcar de forma
exemplar um livre e a fazer o 31. Acalmavam as hostes visitantes, mas sempre de olho no
que os atletas locais poderiam fazer, porque nunca desistiram da luta. O resultado seria
ampliado para o 41, por intermédio do nosso ZéBedum aos 56 minutos. O Vitória voltou a
trocar bem a bola pelos seus sectores e a dificultar as transições de bola do Operário. Já
perto do final do encontro, o jogador Varão fechou o marcador em 51, quando o relógio 68
minutos.
No final do encontro e ainda no relvado, a nossa reportagem foi ao encontro do treinador
vencedor, Emanuel Freitas, que se encontrava satisfeito pelo jogo efectuado pelos seus
pupilos.
“Este foi um jogo muito bem conseguido pela nossa equipa mesmo com as dificuldades que
o Vitória nos propôs. Restame dar os parabéns à minha equipa porque souberam tornar o
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