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Carlos e Pedro David lideram equipa técnica do SU Sintrense-futebol feminino
foto: ventura saraiva

À terceira jornada do Cam-
peonato Nacional de Senio-
res, o Sintrense somou a
primeira vitória na prova, ao
bater no Ribatejo, a turma do

Realizado o sorteio da 2.ª
Eliminatória da Taça de
Portugal na sede da FPF, já
com as equipas da 2.ª Liga,

Ao fim de muitos anos de interregno, o atletismo está de
volta a Montelavar com a realização da “1.ª Corrida da
Filarmonia”, prova organizada pela Sociedade Filarmónica Boa
União Montelavarense. Com um percurso de 10 km, passando
por Pero Pinheiro,Maceira, e Rebanque, e com partida pelas
10h, espera-se uma adesão significativa de participantes, não
só do concelho de Sintra, mas também dos concelhos vizinhos.
As inscrições devem ser feitas no sitio da Internet, em
www.acorrer.pt  e todas as informações podem ser solicitadas
pelo telem., 962 005 032.

Sintrense prepara início da época 2015/16
no futebol feminino

o parque de jogos
da Portela, em
Sintra, o Sport
União Sintrense
prepara com afinco

Ventura Saraiva

Os clubes filiados na Associação de Futebol de Lisboa (AFL) do escalão do futebol feminino, iniciaram oficialmente a nova época

nova competição na agenda. Trata-se da Taça AFL Carla Couto, prova que reuniu nos dias 12 e 12, no Centro de Treinos do Estoril

Futebol “Os Belenenses”, Bobadelense, Futebol Benfica, Cultural da Pontinha, Estoril Praia, e Sintrense.

a entrada nas competições
oficiais. A treinar desde o dia
25 de Agosto, o plantel deste
ano foi reforçado com novas
jogadoras, mantendo toda a
espinha dorsal da época
passada, incluindo a equipa
técnica e dirigentes. Com a
apresentação (oficial)
marcada para o dia 20 (Hotel
Nova Sintra), a uma semana
do início do campeonato, o
Sintrense foi incluído na Série
D, do Campeonato Nacional
de Promoção do Futebol
Feminino, e não vai ter tarefa
fácil dado o valor das equipas,
nomeadamente das mais
fortes candidatas à subida,
casos de “Os Belenenses”,

Malveira da Serra.
Na jornada inicial da prova,
agendada para o dia 27, o
Sintrense recebe o Grupo
Desportivo Bairro de Santo
António (Évora).

Prestações muito
positivas na Taça AFL
Carla Couto

Divididos em duas séries, os
clubes participantes na Taça
AFL Carla Couto demons-
traram claramente estar no
início de época, registando-
se todavia bons momentos de
futebol. Na Série 2, e na ronda
de qualificação (dia 12 de
manhã no campo do Futebol
Benfica), o Sintrense perdeu
por 1-0 diante de “Os Be-
lenenses”, e saiu derrotado

N

Cultural da Pontinha, e GD
Estoril Praia, havendo outras

desconhecidas, como as
algarvias do Guia FC, as

alentejanas do FC Castrense,
ou até, as cascalenses da

pelo mesmo resultado com a
AD Bobadelense. Duas der-
rotas pela margem mínima que
não deslustram o desem-
penho do Sport União Sin-
trense na prova. A turma da
Bobadela acabou por promo-
ver a grande surpresa, ao
apurar-se para a final da com-
petição, uma vez que empa-
tou (1-1), com “Os Belenen-
ses” e na decisão das grandes
penalidades, resolveu a seu
favor por 9-8 (!).
Na Série, 1, a outra surpresa,
foi o afastamento do Futebol
Benfica, com o Clube Atlético
e Cultural (Pontinha) a ga-
rantir o acesso à final. No
domingo, dia 13, no Estoril e
na decisão do troféu, as ra-
parigas do Cultural golearam
a AD Bobadelense por 5-0,
arrecadando assim, o primeiro
troféu da época.

Campeonato Nacional de Seniores – Série G

Sintrense ganha no Ribatejo
Coruchense por 1-2. Já o Real
continua sem vencer e aver-
bou nova derrota, agora no
campo do Torreense por 3-0.
Sem perder, está o 1.º Dezem-

bro que foi a Pina Manique
empatar, sem golos, com o
Casa Pia.
Na classificação, a liderança
está repartida entre o Atlético

da Malveira, e Loures (7
pontos), seguidos pelo Tor-
reense, com 6, Casa Pia e 1.º
Dezembro, com 5. O Sin-
trense ocupa o 6.º lugar (4), e

o Real é penúltimo, com
apenas 1 ponto. O Coru-
chense é o lanterna-vermelha
(10.º), só com derrotas.
Na próxima jornada, a realizar

no dia 20 (domingo), o
Sintrense recebe o Atlético
da Malveira, o 1.º Dezembro,
o Coruchense, e o Real, o
Casa Pia.

Taça de Portugal-2.ª Eliminatória

Real SC recebe Oriental
foi precisamente uma delas
que calhou ao Real Sport
Clube que vai receber no seu
campo, o Oriental de Lisboa.

O 1.º Dezembro também joga
na condição de visitado e
recebe os nortenhos da
Sanjoanense. Num acerto do

quadro de jogos, houve
equipas eliminadas na ronda
inaugural que foram repesca-
das. O Sintrense, não teve

essa sorte, ficando mesmo
pelo caminho da segunda
competição mais importante
do calendário futebolístico

português.
A segunda eliminatória rea-
liza-se já no próximo dia 27
deste mês. VS
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