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INICIADOS: DERBY ELECTRIZANTE ENTRE RABO DE PEIXE E
SPORTING IDEAL…

Taça de São Miguel – Iniciados
 
CD Rabo de Peixe   4    Sporting Ideal   1  (resultado final)
Ao intervalo: 3 – 0.

Marcadores:

Rabo de Peixe – Ninio (2), Leandro e Alexio.
Sporting Ideal – Afonso.
 
Os  iniciados do CD Rabo de Peixe
receberam  e  venceram  o  Sporting
Ideal,  ontem,  num  jogo  que
interessava mais  aos  visitantes,  e
que  até  começaram  mais  fortes
nos  primeiros  cinco  minutos  de
jogo.  Mas  os  locais,  cedo
alinharam agulhas e apostaram nas
marcações,  ao  mesmo  tempo  que
se  embalaram  para  a  frente  de
ataque  criando  algumas  situações
flagrantes de golo. Por volta dos 15
minutos  de  jogo,  surgiu  o  primeiro
golo  para  os  jovens  orientados  por
Jaime  Sousa,  por  intermédio  de
Ninio,  após  uma  desatenção  da
defesa contrária.

Volvidos cinco minutos, Aléxio sofre uma falta na grande área, que o árbitro perentoriamente
aponta para a marca da grande penalidade. Leandro chamado a converter, não se fez rogado
e marcou mais um golo para os da casa, dilatando o marcador para 20. Quanto estávamos
sobre o minuto 30, o jogador Ninio voltou a fazer o gosto ao pé, e aumentou para 30. E com
este resultado tranquilizador para o Rabo de Peixe, chegou o intervalo.

A  parte  complementar  não  foi  muito  diferente  da  primeira,  embora  o  Sporting  Ideal  tenha
entrado  com  mais  garra,  e  como  lhe  competia,  tentou  dar  a  volta  ao  resultado.  E  até
trabalhou  afincadamente  para  tal,  só  que  a  finalização  acabava  por  não  ser  a  melhor,  ao
mesmo tempo que o guardaredes local, Rui Lopes ia dando conta do recado.

Aos 60 minutos, Aléxio voltou a marcar, com um golo que fez levantar todos os adeptos, tal
foi  o  recorte  técnico  do  mesmo.  (40).  Sem  nunca  baixar  os  braços,  o  Ideal  acabou  por
marcar  passados  cinco minutos,  após  sofrer  o  último  golo,  por  intermédio  de  Afonso,  que
assim reduziu para 41.

Uma palavra de apreço para todos os envolvidos no jogo pelo fair play durante e após o jogo,
até  porque  estas  duas  formações  são  treinadas  por  dois  técnicos  que  tem  por  objetivo
formar jogadores, “mas para isto tem que se formar homens porque assim vale a pena ir ao
futebol”.

 

Texto e Foto: Jaime Sousa

domingo, 10 de março de 2013

INICIADOS: OPERÁRIO RECEBEU E VENCEU SÃO ROQUE ‐
AFPD

Taça de São Miguel  Iniciados 

Clube Operário Desportivo  3    GD São Roque  0    (resultado final)

Ao intervalo:  3 – 0.

Agosto 2012 (66)

Julho 2012 (85)

Junho 2012 (112)

Maio 2012 (153)

Abril 2012 (165)

Março 2012 (164)

Fevereiro 2012 (105)

Janeiro 2012 (97)

Dezembro 2011 (74)

Novembro 2011 (111)

Outubro 2011 (114)

Setembro 2011 (104)

Agosto 2011 (79)

Julho 2011 (106)

Junho 2011 (126)

Maio 2011 (157)

Abril 2011 (152)

Março 2011 (169)

Fevereiro 2011 (138)

Janeiro 2011 (123)

Dezembro 2010 (131)

Novembro 2010 (186)

Outubro 2010 (212)

Setembro 2010 (144)

Agosto 2010 (145)

Julho 2010 (143)

Junho 2010 (212)

Maio 2010 (279)

Abril 2010 (268)

Março 2010 (43)
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