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Sintrense 2-0 AD Machico
Sem argumentos para evitar a derrota

Iniciou-se o jogo com alguma ansiedade por parte 

dos jogadores, pois ambos os conjuntos tinham como 

objectivo o apuramento para a série de subida de 

divisão. 

Mais pressionante esteve nos momentos iniciais a 

turma da casa, que viu essa sua iniciativa coroada 

com um golo, decorria o minuto 11, após um centro 

do lado esquerdo e concluído à boca da baliza por 

Cacito. 

Adiantou-se um pouco no terreno a turma 

madeirense, porém sem resultados práticos. 

Num jogo equilibrado a meio terreno, o tempo foi 

passando, e só já perto do apito do árbitro para o 

descanso se observou outra oportunidade para 

alterar o marcador, porém, ao remate de Pedro Alves 

o guardião madeirense opôs-se com uma boa 

estirada. 

No reatamento a turma madeirense ainda teve um 

assomo de reacção, mas foram os donos da casa que 

ampliaram a diferença no marcador, decorria o 

minuto 60, a concluir uma incursão pelo lado direito 

e a aparecer ao segundo poste Josué, a rematar de 

primeira para o fundo da baliza à guarda de Luís Miguel. 

Com a desvantagem no marcador observou-se a incapacidade dos ilhéus para alterar o rumo dos 

acontecimentos ao invés do seu antagonista que foi gerindo a posse de bola e o tempo, tornando-se o 

jogo algo enfadonho para os muitos espectadores presentes. 

Terminou assim o encontro com a vitória da equipa que mostrou mais qualidade face a uma turma 

madeirense que ao longo de praticamente todo o jogo não encontrou antídoto para contrariar a turma 

sintrense. 

Reacções 

 

 

Rogério Vilela (treinador do Machico): 'Não conseguimos os nossos objectivos e temos de dar os 

parabéns ao Sintrense que foi melhor que nós'. 

Paulo Morgado (treinador do Sintrense): ' O objectivo principal da direcção foi conseguido com muita 

dificuldade por uma equipa muito jovem e com menos custos desta série. Tivemos algumas dificuldades 

no inicio, mas como decorrer do campeonato ganhámos maturidade. Estamos todos de parabéns, 

Direcção, equipa técnica, jogadores e adeptos mas sendo um grupo ambicioso, esperamos festejar com 

a Associação Desportiva da Camacha a subida de divisão'.

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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