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Vitória com reviravolta a abrir o campeonato

Diego Zaporo marcou o primeiro golo oficial do Caldas SC e participou no segundo

FUTEBOL / CAMPEONATO NACIONAL DE SENIORES / SÉRIE F

CAMPO DE JOGOS DR. MARQUES DOS SANTOS, SERTÃ
ÁRBITRO: PAULO RAPOSO, AF SANTARÉM. ASSISTENTES: PEDRO LOPES E 
FILIPE CORREIA

SERTANENSE   1
VÍTOR; IBRAHIM (SAPARA 74’), BRITES, TIAGO E ISSOUF; TOURÉ E KELVIN 
(PRINCE 62’); SILVESTRE, LEANDRO (C) E DANIEL; ALEXIS (MBALA 68’)
SUPLENTES: PAULO SALGADO, MATHIEU, RUBEN MARTINS, ANDRÉ
TREINADOR: SÉRGIO GAMINHA

CALDAS    2
LUÍS PAULO [3]; JUVENAL [4], MILITÃO [4], RONY [4] E DANNY RAFAEL [4]; 
PAULO INÁCIO [4], ANDRÉ SANTOS [4] E TIAGO ESGAIO [4] (RUI ALMEIDA 
[1] 90’+5); SABINO [3] (ANDRÉ SIMÕES [2] 79’), DIEGO ZAPORO [4] E JOÃO 
RODRIGUES [3] (TELMO [4] 67’)
SUPLENTES: JOÃO GUERRA, ANDRÉ CRUZ, DIOGO CLEMENTE, NUNO 
JANUÁRIO
AO INTERVALO: 1-1
MARCADORES: SILVESTRE (21’), DIEGO ZAPORO (22’) E TELMO (71’)
DISCIPLINA: AMARELO A VÍTOR (72’), ISSOUF (78’); MILITÃO (54’), PAULO 
INÁCIO (74’), DIEGO ZAPORO (90’+1) E LUÍS PAULO (90’+3). VERMELHO DI-
RECTO A DANNY RAFAEL (90’+4)

Joel Ribeiro
jribeiro@gazetacaldas.com

O Caldas SC estreou-se no campeonato com uma vi-
tória difícil na Sertã. Depois de ter estado a perder, os 
pelicanos operaram uma reviravolta consumada a meio 
da segunda parte.
Esperava-se uma deslocação difícil e o dia até come-
çou mal para os caldenses, que à chegada ao Campo da 
Mata se depararam com um furto às instalações do clu-
be. Vários jogadores ficaram sem as chuteiras de jogo, 
ao guardião Luís Paulo também levaram as luvas.
Talvez este episódio tenha focado ainda mais o conjun-
to alvinegro para esta primeira partida. Foi um jogo de 
dificuldades, no qual os espaços para criar jogadas de 
futebol apoiado escassearam. Foi preciso, por isso, re-
correr a uma grande disponibilidade física e organiza-
ção estrutural nos duelos.
Tínhamos referido no lançamento do jogo que o 
maior entrosamento podia jogar a favor do Caldas 
contra um Sertanense muito renovado e foi mesmo 
por aí que o Caldas começou a ganhar o jogo, conse-
guindo, sobretudo na segunda parte, superiorizar-se 

no povoamento do terreno de jogo, na ocupação dos 
espaços e na velocidade sobres as segundas bolas. Foi 
empurrando sucessivamente o adversário para o seu 
meio campo e acabou por dar a estocada final num 
dos raros lances em que os ataques se sobrepuseram 
aos defesas.
Mas nem tudo foi fácil, e muito menos simples. 
Sobretudo quando, ao minuto 21, uma bola batida 
pelo guardião Vìtor isolou Silvestre e este, depois de 
contornar Luís Paulo, inaugurou o marcador. Juvenal 
respondeu com uma incisão individual que acabou 
com a bola no poste. Mas pouco depois, na recarga a 
uma remate de Danny Rafael, Diego Zaporo estreou-
-se a marcar. Danny e Diego voltaram a intervir no 
lance que deu a vitória ao Caldas, o lateral cruzou, o 
avançado dividiu a bola com Vítor, proporcionando o 

ressalto que resultou no golo de Telmo.
A primeira final está ganha, faltam 17.

MELHOR DO CALDAS
Danny Rafael             4
A expulsão à beira do 
final, por uma entra-
da incauta, não deslus-
tra a influência que teve. 
Rematou para Zaporo 
marcar na recarga, cen-

trou para o que acabou por ser o golo de Telmo. E 
antes de ser expulso desarmou com classe Silvestre 
quando este se preparava para fazer o empate.
A Gazeta das Caldas viajou com o apoio da Lubrigaz, 
concessionário Volkswagen nas Caldas da Rainha.

Militão, jogador do Caldas

Grande atitude
Foi muito bom come-
çar com uma vitória num 
terreno tão difícil. Poucas 
equipas vão levar daqui 
os três pontos. Ainda para 
mais estivemos a perder, 
conseguir dar a volta re-
vela a grande atitude que 

tivemos. Batalhámos muito, fizemos um grande jogo. 
Sofremos o golo e tivemos logo uma oportunidade do 
Juvenal e a seguir fizemos o golo. Só as grandes equi-
pas, com jogadores com grande carácter, conseguem 
reagir assim. O dia não começou bem, foi mais uma ad-
versidade que só veio reforçar a união deste grupo, es-
tamos juntos, nada nos vai abalar. Manter quase toda a 
equipa foi importante, já fez a diferença neste jogo, e 
quem veio acrescenta qualidade, o que é importante.

Ricardo Moura, treinador do Caldas

Plano cumprido à risca
Fomos uma equipa na verdadeira acepção da pala-
vra. Trabalhámos muito, fomos organizados, cum-
primos à risca o que estava planificado e merece-
mos vencer. O Sertanense valorizou a nossa vitória, 
obrigou-nos a estar concentrados nos 90 minutos. 
Cometemos um erro e sofremos um golo, mas tive-
mos capacidade e ambição para dar a volta. Foi uma 
vitória, muito positiva num campo difícil.

Sérgio Gaminha, treinador do Sertanense

O Caldas foi superior
Os golos aconteceram em erros individuais, mas o re-
sumo é fácil de fazer: o Caldas foi superior em todas as 
zonas do campo, muito forte nos duelos, ganhou quase 
todas as segundas bolas, pressionou bem, não nos dei-
xou jogar, não nos deu espaço e mereceu esta vitória.

Concurso 67/2015
2 - 3 - 6 - 17 - 32 + 7 
Concurso 66/2015
3 - 11 - 25 - 41 - 48 + 4

Concurso 68/2015
27 - 31 - 33 - 42 - 50 + 2 - 5
Concurso 67/2015
4 - 16 - 18 - 43 - 47 + 6 - 10

Concurso 34/2015
2.618.534

Concurso 34/2015
1X1.11X.XX1.1122. Super14: 1-1

Chave da Gazeta das Caldas
Concurso nº 36 (2015/09/06)

1 Itália - Bulgária 1
2 Turquia - Holanda 2
3 Suiça - Eslovénia 1
4 Espanha - Eslováquia 1
5 Rússia - Suécia 1
6 Estónia - Lituânia X
7 P. Gales - Israel X
8 Letónia - Rep. Checa 2
9 Chipre - Bélgica 2
10 Malta - Azerbaijão X
11 Austria - Moldávia 1
12 Ucrânia - Bielorússia 1
13 Islândia - Cazaquistão 1

Chave da Gazeta das Caldas
Concurso nº 36 Extra (2015/09/07 e 08)
1 Arménia - Dinamarca 2
2 Escócia - Alemanha 2
3 Irlanda N. - Hungria 1
4 Roménia - Grécia X
5 Eslováquia - Ucrânia 2
6 Inglaterra - Suiça 1
7 Eslovénia - Estónia X
8 Suécia - Austria 1
9 Macedónia - Espanha 2
10 Moldávia - Montenegro X
11 Lituânia - San Marino 1
12 Finlândia - Ilhas Faroé 1
13 Rep. Irlanda - Geórgia 1

Rua da Estação 2A 2500-156, C. Rainha

O Caldas SC criou o Pack Sócio, destina-
do aos associados do clube. Este produto 
incluiu os bilhetes para todos os nove en-
contros da primeira fase do CN Seniores 

e ainda um cachecol alusivo ao cente-
nário do clube. O pack está à venda por 
20 euros, o que dá dois euros por cada 
item.  

A Academia de Arbitragem da 
Associação de Futebol de Leiria abriu ins-
crições para o Curso de árbitro de futebol 
e futsal. O curso é gratuito, uma medi-
da que se insere na política de aumen-
to do número de árbitros para os jogos 

dos distritais, que continua deficitário. 
As inscrições podem ser feitas através 
da página da AF Leiria em www.afleiria.
pt/curso, pelo telefone 244800800, pelo 
fax 244800809 ou para o e-mail arbitra-
gem@afleiria.com.  

Caldas SC lança Pack Sócio com descontos 
nos bilhetes

AF Leiria abre cursos de arbitragem para 
futebol e futsal

AE Óbidos venceu na Moçarria
A Associação Espeleológica de Óbidos 
venceu o torneio Mário Matias, na Moçarria 
(Santarém), com três equipas da 1ª divisão 
da AF Santarém: Moçarriense, Fazendense 
e Amiense.
No primeiro dia do torneio, sábado, 22 de 
Agosto, a AEO defrontou a equipa da casa 
e venceu por 4-3. Com uma entrada demo-
lidora, uma grande intensidade e boa circu-
lação de bola, os morcegos estavam a ven-
cer por 3-0 aos 20 minutos de jogo, com 
golos de João Rodrigues, Marcelo Paulo e 
Rafael Lourenço. Na segunda parte, o rit-
mo baixou, o jogo foi repartido pelas duas 
equipas e, fruto de alguns erros individuais, 
a equipa da Moçarria conseguiu redu-
zir para 2-3. João Rodrigues, após grande 
passe de Miguel Andrade, volta a dilatar o 
marcador, mas numa altura em que já não 
existia capacidade para nenhuma das equi-
pas ter o controlo do jogo, o resultado vol-
tou a ficar na diferença mínima e só duas 
intervenções de grande nível de Ruben, 
evitaram que o jogo fosse para as grandes 
penalidades.
No segundo jogo o Amiense venceu o 
Fazendense por 1-0 e marcou presença na 
final de domingo com a AEO.
No jogo da final, a AEO apresentou-se com 
um onze totalmente diferente. Numa pri-
meira parte de excelente nível, com qua-
lidade na posse de bola, velocidade nas 
transições e muita segurança defensiva, 
foi com naturalidade que o ex. junior, Rui 

Vieira, colocou a AEO em vantagem, após 
uma grande jogada colectiva de onde se 
destaca o cruzamento de Pestinha. Uma 
perda de bola em zona proibida de George, 
que estava a fazer um jogo de grande qua-
lidade, mesmo em cima dos 45’, permitiu à 
equipa de Amiais chegar à igualdade.
Na segunda parte assistiu-se a um jogo de 
maior equilíbrio, mas sempre com a equipa 
de Óbidos a estar mais próximo da vanta-
gem, o que acabou por não acontecer, ha-
vendo a necessidade de encontrar o ven-
cedor através da marcação de grandes 
penalidades, nas quais se destaca uma ex-
celente defesa de Natalino, permitindo que 
Pacheco marcasse a grande penalidade 
que garantiu a justa vitória para a equipa 
do distrito de Leiria.
A AEO tem o patrocínio da ProPortugal. 

Pedro Maçãs com o diploma do primeiro lugar

A Escola Académica de Futebol inicia já 
na próxima 3ª feira (1-09-15) a nova épo-
ca no relvado sintético Luís Duarte (junto 
ao colégio R.D. Leonor).   
Serão aceites inscrições para alunos en-
tre os 4 e os 14 anos de ambos os sexos.  
As novas inscrições serão feitas nos lo-
cais e horas de treino: 
Nascidos em  2002/01 - 3ªs, 4ªs e 6ªs – 
18h30/20 horas (EQUIPA DE INICIADOS – 
Futebol de 11, o treino de 6ª Feira será no cam-
po do NADADOURO)
- Nascidos em 2003 – 2ªs e 4ªs  e 5ªs -18.30/20 
horas e sábados de manhã (JOGOS)
- Nascidos em 2004, 2005, e 2006 - 2ªs e  4ªs 
entre as 18 e as 20 horas e sábados de manhã 
(JOGOS)
- Nascidos em 2007 - 3ªs e 5ªs –18/19 horas e 
sábados de manhã  (JOGOS)
- Nascidos em 2008 - 2ªs e 5ªs -18/19 horas e 
sábados de manhã (JOGOS)
- Nascidos em 2009 e MAIS NOVOS – 2ªs e 4ªs 
– 18/19 horas e sábados de manhã (JOGOS E 
CONVÍVIOS)
Informações - tel. 966030893/919829391. 

Escola Académica 
inicia treinos


