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marcar mais dois golos (03). A
escassos minutos do fim, os locais
conseguiram num lance de alguma
sorte marcar o tento de honra.
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RESULTADOS DAS CAMADAS DE FORMAÇÃO DO GD SÃO
ROQUE ‐ AFPD
Escolas:
Santa Clara "A"
Roque "A" 12

0 

GD São

Iniciados:
Oliveirenses 1  São Roque 2
Juvenis:
São Roque 3  Oliveirenses 0
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quinta‐feira, 22 de setembro de 2011

INICIADOS: MARITIMO FOI VENCER ESTA NOITE AO
SPORTING IDEAL POR 3‐1
O Campeonato de São Miguel,
em iniciados, fechou ontem à
noite a sua primeira jornada com
o desafio entre o Ideal e o
Marítimo, relativo à série B. O
resultado final ficou em 31, a
favor da equipa da Calheta, que
marcou três golos quase de
rajada, onde os árbitros oficiais
da AFPD, não existiram, não
pelo motivo de greve, mas
através de um pedido de
dispensa por motivos pessoais.
Muitas oportunidades surgiram para os visitantes ao longo do desafio, mas a finalização
apresentavase muito deficiente, e por isso ao intervalo o desafio acusava no placard um
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nulo. Mas o Marítimo mostrou
nítida superioridade dentro das
quatro linhas e tanto assim foi, que
Álvaro na cobrança de um livre
descaído sobre a esquerda da
forma como atacavam, acabou
por enviar directamente a bola para
o fundo das redes do guardião da
casa. Estava aberto o marcador,
mas seria por escassos segundos,
já que o árbitro (que foi vários anos
consecutivos
guardaredes
do
Ideal) marcou de imediato um
penalty a favor dos atletas do
Ideal.
Convertido
o
castigo
máximo, o resultado voltou ao
inicio, ou seja, a um empate a uma
bola, o que não interessava a
nenhuma das formações, pois o
outro interveniente da série B, o
Operário venceu no passado
sábado por 60.
E em pouco tempo o Marítimo
mostrou garra e superioridade e
acabou por marcar mais dois golos,
por intermédio de João Miguel e
Frederico Santos. Três minutos foi
o tempo de compensação que o
árbitro deu mas que não foi suficiente para a equipa da Ribeira Grande se concentrar, que
apesar de nunca desistir, desceu de nível táctico após sofrer o terceiro golo.
De referir que a nossa reportagem não pode referenciar os vários "cartões virtuais", já que
eles não existiam nas mãos do árbitro, mas a verdade é que o encontro foi parado por
várias vezes tendo o árbitro tomado notas.
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sábado, 17 de setembro de 2011

1º TORNEIO DE HOMENAGEM A MARINHO MASSAGISTA" –
LAGOA – S. MIGUEL

O Clube Operário Desportivo realizou no passado fimdesemana um torneio de
homenagem ao massagista Marinho, recentemente falecido, e que envolveu os
iniciados de Emanuel Freitas (jogadores fabris) e o Santiago Futebol Clube.

Poderia ser mais um encontro
particular de preparação para a
época que agora se inicia. Mas
não, foi um gesto de homenagem
ao massagista Marinho, que
recentemente faleceu, e deixou
muita tristeza nas hostes do clube,
assim, como técnicos e dirigentes.
A forma de fazer reavivar mais
uma
vez,
esta
sentida
homenagem, foi a realização de um
encontro de futebol entre as
equipas do Operário e do Santiago,
em iniciados, onde o resultado, era
o menos importante.
Ao intervalo o placard acusava 30,
para os fabris, que mostraram mais
garra e muito empenho, onde os
passes junto ao solo ajudaram a
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