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JUNIORES: SANTA CLARA RECEBEU E VENCEU O UNIÃO
NORDESTE
Campeonato de São Miguel  1ª
fase
Juniores
CD Santa Clara 9  União D.
Nordeste 0
(resultado final)
Ao intervalo: 1  0.
Marcadores:
Santa Clara  João Pedro (3), Hugo
Tavares (2), João Garcia (2), Lucas
e Paulo Henrique.
Desafio realizado ontem à noite no
Campo das Oliveiras, em Santo
António, no concelho de Ponta
Delgada.
Este foi mais um desafio oficial em
que mais se assemelhou a um jogo
treino,
pois
tais
foram
as
facilidades
que
o
Santa
Clara encontrou no relvado. Tudo
era fácil, e o encontro apenas teve um vector, que foi o meio campo dos visitantes onde os
encarnados orientados por Luís Silva, controlaram, marcaram e mostraram a sua "raça".
Já o União Nordeste
apresentouse
com
alguma
fragilidade,
com
especial
incidência na parte
complementar
após terem sofrido o
segundo
golo.
A
equipa do Nordeste
entrou
então
em
descontrolo e deixou
o Santa Clara jogar
da
forma
que
queria. E tanto assim
foi, que o guarda
redes do Nordeste "deixou" entrar na sua baliza nove golos, e não foram mais, por muitos
dos remates foram aos ferros da baliza evitando desta forma uma goleada maior. De
salientar que a defesa do Nordeste na segunda parte do jogo apresentou muitas falhas e não
se encontrou o que facilitou em tudo o trabalho dos locais.
Mário Nunes (jornalista)
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Etiquetas: Futebol ‐ Juniores

JUNIORES: SPORTING IDEAL FOI EMPATAR AO UNIÃO
MICAELENSE
Jogouse no final da tarde de
ontem mais uma jornada do
Campeonato São Miguel  1ª fase,
em juniores, no Estádio Municipal
de Jâcome Correia, em Ponta
Delgada,
tendo
o
União
Micaelense recebido e empatado a
uma bola com o Sporting Ideal.
Este foi um desafio rápido e muito bem disputado, tendo despertado a atenção dos muitos
adeptos que se deslocaram ao Municipal de Jâcome Correia. O Ideal apresentouse grande
parte do encontro como uma formação mais agressiva e dominadora, acabando por marcar
primeiro, por intermédio de Nuno Câmara, tendo desperdiçado algumas ocasiões de golo
flagrantes.
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O União Micaelense apesar de ter sofrido um golo e ter passado bastante tempo em
desvantagem no marcador nunca baixou os braços, indo sempre em busca do golo do
empate. Esta necessidade de conquistar o tento da igualdade, levou a que os locais
deixassem boa réplica de si. E apesar de terem sido os visitantes a coleccionar
oportunidades de avançar no placard, o facto é que foram os locais que a seis minutos do
final do encontro marcaram e empataram a partida.
Na próxima jornada o Sporting Ideal recebe no Municipal da Ribeira Grande o Grupo
Desportivo São Roque, num encontro que se espera de alguns nervos.

Mário Nunes (jornalista)
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quarta‐feira, 9 de outubro de 2013

JUNIORES: GD SÃO ROQUE FOI VENCER AO CD RABO E
PEIXE
Campeonato

de

São Miguel  1ª
fase
juniores

CD Rabo de Peixe
0

GD São
Roque
2
(resultado final)
Ao intervalo: 0 – 0.
Marcadores:
São Roque – Pauleta (60 minutos) e Eric Vieira (70 m.)

Foi um desafio de futebol agradável de se seguir, pois foi jogado em toada de parada e
resposta. A primeira parte do encontro ficou marcada por uma oportunidade flagrante para o
Rabo de Peixe, mas o guardaredes Durval fez uma defesa do “outro mundo”.
A segunda metade do encontro trouxe maior garra por parte do São Roque, e que por volta
dos 60 minutos de jogo, após boa desmarcação, surgiu o colega Pauleta isolado e frente ao
guarda redes da casa, e sem dificuldade, acabou por abrir o activo.
A perder, o Rabo de Peixe subiu nas suas linhas e foi para o ataque empurrado pelo técnico
Dino Tavares que esbarrava, ou nos defesas ou no guardião do São Roque. Mas aos 70
minutos, Eric Veira com uma boa jogada, fez um golo de belo efeito marcando de trivela
fazendo o segundo para os visitantes.

Jaime Sousa
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domingo, 6 de outubro de 2013

JUNIORES: UNIÃO MICAELENSE FOI VENCER AO MARITIMO
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