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3ª Jornada Campeonato de Iniciados Masculinos de Futsal

A UNIÃO FEZ A FORÇA, PARABÉNS! VENHAM OS REGIONAIS EM ÓBIDOS!

No passado sábado, dia 27 de fevereiro de 2016, realizou-se a terceira jornada do campeonato de futsal do
desporto escolar. Os jogos tiveram lugar na nossa escola sob a presença de muitos alunos e pais que fizeram questão
de vir apoiar a nossa equipa, desde já o nosso obrigado pelo forte apoio. Agradeço também ao Sr. Paulo Carvalho
pela arbitragem nos três jogos disputados e à Dª Madalena pelo controlo e limpeza das instalações.

No primeiro jogo, com a D. Carlos I, não conseguimos melhor do que um empate 5-5. Estávamos
desfalcados de dois jogadores de grande importância na equipa (Rodrigo Gonçalves e Tiago Lourenço) e o
nervosismo apoderou-se dos jogadores que, embora cheios de vontade, não conseguiram tomar as melhores
decisões em alguns momentos do jogo. Mesmo assim conseguimos dar a volta ao resultado que esteve desfavorável
pois nunca baixamos os braços, pena é que nos deixássemos empatar.

No segundo jogo defrontámos os nossos eternos rivais na luta pelo título de campeões da CAE de Sintra, a
Visconde Juromenha. Fomos uma equipa diferente para muito melhor deixando uma imagem de grande qualidade
de organização defensiva e muito perigosos nas superioridades numéricas. Os golos foram surgindo com
naturalidade e a nossa vitória foi-se consolidando até ao 9-2 final. Fomos inteligentes na forma como jogámos e na
maneira como não reagimos a ao “excesso de combatividade” dos nossos adversários.

Agora resta-nos trabalhar bastante para nos dias 4 e 5 de junho nos deslocar-mos a Óbidos para participar
no regional. Mais uma vez parabéns a todos pela entrega ao jogo e pelo futsal praticado, foram sem dúvida os
melhores e merecem por completo o primeiro lugar alcançado.

Em pé: Tiago Paulo; Ruben Candeias; Rodas; Diogo Cavaleira; Nuno Santos; Marco Fonseca; David e Alexandre

Em baixo: Diogo Bento; Martim Graça; João Dias; Cavaleira (júnior); Bruno Janota e João Tavares

Dr. Rui Grácio - 5 D. Carlos I - 5

D. Carlos I - 3 Visconde Juromenha - 8

Visconde Juromenha - 2 Dr. Rui Grácio - 9

Prof. Ricardo Carmezim - 27/02/2016


