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INICIADOS: OPERÁRIO ACERTOU CALENDÁRIO COM
OLIVEIRENSES ‐ AFPD
2ª Jornada da Taça Aniversário
Iniciados
C. Operário D. 0  CD Oliveirenses 0 (resultado final)
Jogo que se realizou na passada quartafeira pelas 18.45
horas, na freguesia de Água de Pau, Ilha de São Miguel. Este
desafio encontravase em atraso devido ao mau tempo que se
abateu sobre a Lagoa e na altura transformou o relvado dos
fabris, numa autêntica piscina.
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INICIADOS: MARITIMO RECEBEU E VENCEU O SPORTING
IDEAL ‐ AFPD

Desde 12 de Agosto 2010

Taça Ano Novo 
Iniciados
Série B

Maritimo
Sport
Clube
2

Sporting
Clube
Ideal
0
(resultado final)
Ao intervalo: 0  0.
Marcadores:
Maritimo  Henrique
Fonseca e João Miguel.

Contador de visitas

Receba as actualizações no seu e‐mail
Enter your email address:

Subscribe
Delivered by FeedBurner

Parceiro Desportivo

Desafio realizado na tarde de sábado no Estádio Municipal de Jâcome Correia, Ponta
Delgada.
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Este foi um desafio que se pautou por um grande equilíbrio entre as duas formações, já que
ambas lutaram muito em busca do golo, e atacaram que se fartaram a baliza do adversário.
A entrada em campo foi calma,
com as duas equipas a demorarem
longos minutos no estudo táctico do
adversário. Mas com o decorrer do
encontro,
Marítimo
e
Ideal
começaram a correr e a apostarem
nos
contraataques.
Mas
os
visitantes
apresentaram
um
esquema defensivo bem montado
que levou por várias vezes o
Marítimo a cair na "armadilha", que
era o de colocar os azuis e brancos
na posição de fora de jogo. E desta
forma salvaram algumas situações
de perigo, tanto mais que uma das
vezes os locais marcaram mesmo
golo, mas o árbitro Luís Fundo,
acabou por anular o tento. Com
este vai e vem, acabou por surgir o intervalo sem aparecerem golos, o que era em parte
positivo para o Ideal, ao contrário dos locais, que pretendiam vencer e manterse isolados na
frente do grupo, o que acabou por acontecer.
E foi na parte complementar que surgiram os dois golos quase seguidos para o Marítimo. O
primeiro por intermédio de Henrique Fonseca, que acabado de entrar fez o gosto ao pé e
abriu o activo. É caso para dizer que a solução estava no banco de suplentes. Logo de
seguida surgiu o segundo golo, por intermédio de João Miguel. Com dois golos de rajada e
com pouco tempo de jogo, o Ideal não conseguiu reagir, e deixouse ir abaixo nitidamente.

Etiquetas
Alpinismo
Andebol
Atletismo
Autocross
Automóvel
Badminton
Barcos
Basquetebol
Boccia
BTT
Ciclismo
CNH
CNPDL
Futebol ‐ Escolas
Futebol ‐ infantis
Futebol ‐ Iniciados
Futebol ‐ Juniores
Futebol ‐ Juvenis
Futebol ‐ Séniores

Com esta vitória, o Marítimo em dois jogos conseguiu outras tantas vitórias, ou seja,
encontrase em primeiro lugar da Série B, com 6 pontos, o Ideal na segunda posição com 3
pontos e o Mira Mar, sem qualquer ponto conquistado.

Futsal
Ginástica
Golfe
HOQUEI
Hóquei em Patins
JUDO

Texto e Fotos: Mário Nunes (jornalista)

Karate
karaté
Karting
Kickboxing
Montanhismo
Motas
Motocross
Natação
outras
Parapente
Patinagem
Pesca
Pólo aquático
Surf
Ténis
Ténis de mesa
TIRO
TT
Vela
Veteranos
VOLEIBOL
Xadrez
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