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Sintrense, 1 - Santana, 4
Um Zé que é 'Estrela'

A turma da 'casa' entrou muito bem na partida, 

fazendo 10 minutos de constantes ataques à baliza de 

Fábio. O guarda-redes santanense esteve sempre 

muito seguro, garantindo o zero na sua baliza. 

Passado esse período, os visitantes melhoraram e 

viram Miguel Ângelo, após veloz escapada, ser 

derrubado, com a correspondente grande penalidade 

a ser concretizada com êxito por Gonçalinho. Com o 

golo Santana cresceu e passou a comandar os 

acontecimentos. O Sintrense não conseguia construir 

jogo e os pontapés para a frente eram facilmente anulados pela defesa madeirense. Zé Estrela teve 

então um lance de bom recorte e só parou com a bola no fundo das redes sintrenses, fazendo com que o 

Santana chegasse ao intervalo com uma vantagem considerável.  

Para a segunda parte, ganhando por 2-0, os pupilos de Nelson Calaça procuraram, sobretudo, controlar 

o adversário. Mesmo assim o Sintrense marcou num lance que nos deixou dúvidas, mas os festejos 

duraram pouco pois o Santana voltou a repor a diferença e, depois, ampliou-a. 

Triunfo indiscutível dos madeirenses. 
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Nelson Calaça (treinador do Santana): «É verdade que o Sintrense entrou melhor mas depois de ter 

feito o primeiro golo demos o meio-campo ao adversário para assim podermos apanhá-los em contrapé. 

Essa estratégia resultou e conseguimos vencer porque estivemos alguns furos acima do Sintrense e não 

tivemos azar como no jogo com o Oriental». 

Alberto Bastos Lopes (treinador do Sintrense): «Entramos bem no jogo, não marcamos e o adversário 

na primeira vez que chegou à nossa baliza fez um golo. A partir daí tudo se tornou mais difícil. 

Acabamos por perder bem, o adversário esteve melhor, foi superior, pelo que nada há a dizer. E o 

árbitro esteve bem».

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. 

Nome: *

 

O nome que será apresentado como autor do comentário.

Correio electrónico: *

 

O conteúdo deste campo é privado e não será exibido publicamente.

Comentar: *

 

PUB

16:02 Marchas de Santo 

António 

Público de todas as idades 
assistiu à passagem dos 
marchantes

PUB

 

Faça a sua assinatura pelo site... 

Outras relacionadas...

Futebol - III Divisão - Série E 
DIÁRIO | Câmara de Lobos 0 - Sintrense 0 

Beira-Mar 6 - Santana 0 
DIÁRIO | Madeirenses foram 
conquistados por Roma. Num jogo 
onde imperou a lei do mais forte o 
Santana ofereceu boa réplica 

Santana, 1 Oeiras, 1 
DIÁRIO | Ausências influenciaram 

 

 

Multimédia
Vídeo Foto-reportagem

 

Outros vídeos »

 Funchal, 19° C Assinaturas Loja RSS Facebook Twitter Ficha Técnica

último comentário

 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"

OPRAH WINFREY, APRESENTADORA DE TV CORREIO DA MANHÃ

Mundial 2010 Assuntos Parlamentares
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Espaço participação  

Portugal pode aspirar ao título de 

campeão mundial de futebol? 

Meo - Canal Benfica Acompanhe os 
momentos mais emocionantes do seu clube 
com o Meo www.meo.pt Negócios em risco? 
Conheça o nível de risco de todas as empresas 
em Portugal einforma.pt/5_relatorios_gratis 
Loja Pt Comunicações Televisão, Internet e 
Telefone... Ofertas exclusivas on-line 
www.ptcom.pt Poupe Até 50% Cw Funchal 
Líder Mundial no Reabastecimento de 
Tinteiros e Toners para Impressoras 
www.cartridgeworld.pt 
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