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Low Cost 
Madeira
Voe entre o 
continente e a 
Madeira com a 
SATA. Vários voos 
por dia.  
SATA.pt/ClickToFly

Vôos Madeira
Preços Baixos em 
Vôos para 
Madeira. Veja Já 
Aqui!  
www.Momondo.com

Emagrecer 5 ou 
25 quilos?
A substância que 
faz perder imenso 
peso foi finalmente 
descoberta.  
www.Trimgel.com.pt

Madeira
Porquê Perder 
Tempo e Dinheiro? 
Reserve Vôo e 
Hotel ao Mesmo 
Tempo.  
www.editravel.pt
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Machico cede empate nas compensações

Tanto lutar e morrer na 
praia... 

Machico defrontava uma equipa algo 
afundada na classificação e esta era 
uma excelente oportunidade para 
somar mais três importantes pontos. 
Todavia, a equipa de Sintra mostrou 
argumentos futebolísticos, em nada 
condizentes com a sua actual 
classificação. 
Apesar de tudo, os visitados 
começaram muito melhor e logo aos 2’ 
estiveram muito perto do golo, quando 
Fábio Viveiros após bom passe de 
Brian cabeceou para aparatosa defesa 
de Renato e na recarga atrapalhou-se 

e permitiu a intercepção por um defesa contrário, gorando-se uma excelente 
oportunidade. Machico dominava e aos 15’ voltou a criar muito perigo. Os 
visitantes, paulatinamente, foram equilibrando os acontecimentos e aos 31’ foi 
Luís Miguel com uma grande defesa, com os pés, a negar o golo a Rui Barbosa. 
Até que, aos 40’, Adelino cobrou um livre, Renato leu defeituosamente o lance e a 
bola só parou no fundo da baliza. Estava inaugurado o marcador. Dois minutos 
volvidos, Rúben rematou com violência à barra da baliza à guarda de Luís Miguel.  
Os visitantes regressaram das cabinas com outra disposição, mas foi de Machico 
nova oportunidade, aos 56’ e novamente num livre cobrado por Adelino com 
Renato a defender instintivamente. O técnico adversário refrescou e alargou a sua 
frente de ataque, de uma acentada e a pressão intensificou-se, embora sem 
claras ocasiões passíveis de golo. Até que nos derradeiros segundos, Flávio 
aproveitou uma bola solta na área, após um canto, para rematar fora do alcance 
de Luís Miguel e restabelecer a igualdade. Após o jogo e face a atitudes 
provocatórias por parte de alguns jogadores do Sintrense, o ambiente aqueceu 
com os jogadores de ambas as equipas a se envolverem e com o público também 
a reagir às provocações. 
 

João França

Clique aqui para consultar mais artigos de Desporto

  

 

 

 

   Pesquisar

Utilize este motor de pesquisa Google customizado para pesquisar no jornaldamadeira.pt caso 
não tenha encontrado o artigo que procura. 

  Publicidade 

Madeira
Vôos ida e volta 
desde 143 € Reserve 
Vôo ,Hotel e 
programas já !  
www.editravel.pt

Fábrica Portas 
Madeira
Portas Interiores e 
Corta-Fogo Fazemos 
todas as medidas e 
modelos  
www.sersilport.pt
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