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primeira derrota da Tour Portugal como 
eles perdem Out To SU Sintrense  
 equipe de Bob Hougthon de perder ...  
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 A equipa nacional indiana sofreu sua primeira derrota da turnê Portugal como desceram 
contra 1-0 SU Sintrense Português Terceira Divisão de roupa na quinta-feira à noite em 
Lisboa.  
 A equipe de Bob Houghton admitiu, no primeiro semestre e foram incapazes de 
encontrar uma resposta.  
 Houve apenas uma mudança para a equipe que derrotou o Atlético CP na quarta-feira 
Subrata Paul substituído Arindam Bhattacharya no gol.  
 Mais uma vez Abhishek Yadav e Mohammed Rafi foram os dois atacantes na frente, 
mas a dupla encontrou dificuldades para conseguir ir nesse jogo como meio-campo do 
Sintrense parou de criar chances Índia. 

 
 Primeira derrota  



 
 Por um longo tempo na primeira metade, parecia que não haveria gols, mas cinco 
minutos antes do apito do intervalo SU (Sport União) Sintrense assumiu a liderança de 
choque. 
 Portugal entrou no intervalo final e enfrenta sua primeira derrota em quatro partidas 
prática.  
 Como os três jogos anteriores, Bob Houghton fez várias alterações no intervalo, com 
até nove substituições em curso. 
 Goleiro Subrata eo ala Paul Clifford Miranda foram os únicos dois jogadores para 
completar noventa minutos. 
 Dentre os substitutos, jovens Baljit Sahni estava fazendo sua primeira aparição 
amigável da turnê depois de se recuperar de uma lesão.  Sahni estava jogando ao lado de 
Sushil Kumar Singh em uma nova frente de emparelhamento.  

 
 De Volta à Ação  

 
 Portugal jogou a um ritmo muito elevado no segundo período, mas foram incapazes de 
encontrar o equalizador. 
 melhor tentativa da Índia de golo foi através Baljit Sahni cujo poderoso tiro acertou na 
trave aos 65 minutos. 
 No final, o Português Terceira División realizada em uma vitória famosa como a Índia 
sofreu sua primeira derrota da empresa Portugal depois de três vitórias consecutivas.  
 
 Programação Brasil:  
 
 Subrata Paulo, Singh Surkumar (Deepak Mandal), Moirangthem Gouramangi 
(Gawli Mahesh), (Govin) Singh, Syed Nabi Rahim (NS Manju), Anthony Pereira 
Anwar (Tiago Silva), Pradeep NP (Mehrajuddin Wadoo), Singh Renedy (Masih 
Rakesh ), Miranda Clifford, Yadav Abhishek (Baljit Sahni), Mohammed Rafi 
(Sushil Kumar Singh)  
 
 suplentes não utilizados:  
 
 Arindam Bhattacharya, Steven Dias, Singh Jagpreet, NSManju, Singh Baldeep  

 Nosso    proporciona a quebra de notícias on-line e os nossos melhores 
 comunidade de fãs do futebol mundial é incomparável.  Nunca perca uma 

coisa de novo!  
 
 

 


