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gente, mas que merece todo o reconhecimento, principalmente pela atitude adulta, humilde e
muito sóbria de um plantel constituído por jovens de excelente valor desportivo e humano,
que não viraram a cara perante as diversas adversidades ao longo da época e deram uma
lição de carácter a todos aqueles que, direta ou indirectamente tentaram prejudicar a equipa
e desviála do sucesso que sempre esteve destinada a alcançar e para o qual trabalhou
incessantemente”  referiu um responsável do São Roque.
Pelo GD São Roque alinharam:
Durval, Inácio, Rui Aguiar, Leandro, Martins, Cristiano, Bruno, J. Brum, Aguiar (Júlio Silva,
45’), Realejo (André Pauleta, 66’) e Joãozinho (Samuel, 85’).
Marcadores: Joãozinho (63’ e 83’) e J. Brum (81’).
Disciplina: Amarelo – Cristiano (78’).
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terça‐feira, 23 de abril de 2013

JUNIORES: SPORTING IDEAL E ÁGUIA NUM JOGO SEM
HISTÓRIA…
Taça Alírio Fontes – ½ Final
Sporting Ideal 5 – Águia Clube Desportivo 0
Ao intervalo: 30.
Marcadores:
Sporting Ideal  Mitó, Daniel (2),Telmo e Rubin.

Os
juniores
do
Sporting
Ideal
receberam
e
venceram na meia
final da Taça Alírio
Fontes, o Águia dos
Arrifes por 50. Este
foi um desafio sem
grande história, já
que o domínio foi
quase absoluto dos
atletas da Ribeira
Grande, que controlaram o encontro de início ao fim. E pelo meio ficaram muitas
oportunidades flagrantes de golo, que não se concretizaram porque a pontaria dos artilheiros
da casa não estava bem afinada.
Por volta dos 15 minutos surgiu o primeiro golo da partida, por intermédio de Mitó, após
cruzamento finalizado de cabeça. Volvidos três minutos foi a vez de Daniel, que perpetrou
uma arrancada imparável e com um potente remate dilatou o marcador para o 20. O mesmo
atleta acabaria por marcar ainda antes do intervalo, aos 44 minutos, depois de uma investida
rápida e que deixou para trás a defesa do Águia, acabando por fazer o 30, resultado
confortável para os locais e com que chegaria o intervalo.
A parte complementar foi basicamente uma cópia da primeira metade do encontro, com o
Ideal a controlar e a jogar com muito espaço no terreno. De realçar que o Águia apesar de
estar a perder foi espreitando de quando, em vez a sua oportunidade, mas a defesa local
sempre bem posicionada a não permitir o golo aos visitantes, aliado a uma grande atenção
do guardaredes Jolica, que defendeu tudo que ia em direcção à sua baliza.
Telmo e Rubin marcaram mais dois golos e fixaram o resultado em 50, o que se pode aferir
que é um resultado justo face ao que se passou dentro das quatro linhas.
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