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INICIADOS: CD SANTA CLARA VENCEU NO GD SÃO ROQUE ‐
AFPD
Campeonato de São Miguel
1ª fase  iniciados
GD São Roque 0  CD Santa Clara 4 (resultado final)
Ao intervalo: 0  2.

Marcadores:
Santa Clara  Alex, Travassos (2) e Barão.
Desafio que se realizou no passado
sábado no Campo de Jogos de São
Roque, em Ponta Delgada.
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domingo, 29 de setembro de 2013

INICIADOS: UNIÃO MICAELENSE RECEBEU E VENCEU
SPORTING IDEAL
Campeonato de São Miguel – 1ª fase
Iniciados
União Micaelense
5 
Sporting Ideal 0 (resultado
final)
Ao intervalo: 2 – 0.
Marcadores:
U. Micaelense  Laró, Julim
(3) e …(?).

O encontro que decorreu esta tarde no Municipal de Jâcome Correia, em Ponta Delgada,
colocou em campo o União Micaelense e o Sporting Ideal, no escalão de iniciados. Duas

http://dfacores.blogspot.pt/search/label/Futebol%20%20Iniciados?updatedmax=20131117T02:29:00Z&maxresults=20&start=60&bydate=false

5/13

20/01/2017

DFA  Desporto e Formação  Açores: Futebol  Iniciados

formações que desde muito cedo apresentaram vontade em resolver a questão do desafio.
Só que os golos não surgiram com a vontade desejada. E foi preciso 25 minutos para surgir
o primeiro golo, que foi para os locais, para logo a seguir ampliarem o marcador, indo para o
intervalo a vencer os verdes da Ribeira Grande por 20.
A parte complementar trouxe outra dinâmica ao Ideal que a perder não baixou os braços e
balançouse para o ataque, como era seu dever. Mas os golos não surgiam, e foi o União
Micaelense que acabou por marcar mais três golos, fechando assim a contagem final em 5
0.
De salientar que o Sporting Ideal ainda tentou a sua sorte e teve um golo nos pés, quando
um seu atacante surgiu isolado na baliza à guarda do guardaredes Henrique Ferreira.
Passou pelo guardaredes, mas acabou por sofrer uma falta do defesa Laró, ainda fora da
área, tendo o árbitro assinalado falta simples.
Ainda uma palavra de apreço para o guardaredes do Ideal, Zé Mota, que com a sua boa
exibição evitou que o resultado fosse mais dilatado, pelo menos em dois golos que pareciam
certos para o Micaelense.
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segunda‐feira, 23 de setembro de 2013

INICIADOS: SPORTING DE BRAGA VENCE COM GOLO DO
AÇORIANO RODRIGO LIMA
Os iniciados do Sporting de Braga,
venceram o jogo deste fimdesemana
frente ao Barroselas por 21, sendo um
dos golos marcado pelo açoriano
Rodrigo Lima, que ingressou no início
da época neste clube minhoto, após
ter representado o CD Santa Clara,
nos infantis. Filho do conhecido
comentador desportivo da RTPA,
Natalino Lima, Rodrigo Lima tem vindo
a crescer no mundo do futebol de
forma gradual e muito consistente.
Relativamente ao Sporting de Braga, a
equipa minhota mantem a liderança da
série do campeonato nacional de
iniciados, contando só com vitórias,
somando 12 pontos, sendo que na
segunda posição encontrase o Vitória
de Guimarães com 10 pontos.
Rodrigo Lima continua com boas
prestações no onze titular dos
guerreiros do Minho.

Mário Nunes (jornalista)
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sábado, 21 de setembro de 2013

INICIADOS: CD SANTA CLARA FOI EMPATAR AO CD RABO DE
PEIXE
Campeonato de Saõ
Miguel  1ª fase
iniciados
CD Rabo Peixe 1  CD Santa Clara 1 (resultado final)
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