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Camacha, 2 Sintrense, 0
Controlar em vez de dominar

A Camacha venceu ontem o Sintrense por 2-0, num 

jogo em que a equipa da casa não precisou de 

carregar muito para ampliar a vantagem no 

marcador.  

Entrou melhor o Sintrense, que em três minutos 

criou duas oportunidades de golo, enquanto a equipa 

da casa, sempre com uma postura pouco agressiva, 

tentava controlar o jogo, o que foi acontecendo 

paulatinamente a partir dos dez minutos. Não se viu 

mais o Sintrense na primeira parte.  

Aos 15, Dally, o melhor e mais perigoso homem da Camacha, falhou na pequena área uma boa 

oportunidade de golo. O que não aconteceu dois minutos depois, com o mesmo Dally a não perdoar e a 

colocar a equipa da casa em vantagem. Dally volta a marcar aos 30 minutos. Pelo meio, Dally ainda 

mandou uma bola à barra. 

O intervalo fez bem às equipas. O Sintrense apareceu mais no jogo, chegando a criar várias 

oportunidades de golo, enquanto os camachenses, algo displicentes, controlavam a partida. E contra a 

corrente a Camacha acabou por falhar (Vítor Hugo) um penalti aos 59'.  

A partir daqui, o Sintrense cresceu e foi criando - e desperdiçando - boas oportunidades de reduzir a 

desvantagem do marcador, tal como aconteceu aos 85m, quando Tiago Antunes falha um penalti, num 

boa defesa de Cortes. Vitória justa, onde a Camacha poderia ter apanhado um susto.

Este espaço é destinado à construçăo de ideias e à expressăo de opiniăo.  
Pretende-se um fórum constructivo e de reflexăo, năo um cenário de ataques aos pensamentos contrários. 
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Faça a sua assinatura pelo site... 
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 Cerca de 4000 de Pensão Quase 8000 

de Vencimento Viagens...  

por Chico Mendes

"Tenho sido uma viciada em comida, consigo identificar-me com a 

mulher que é alcoólica"
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