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                                     XXIV COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2018 

                                                            FÓRUM 3 X 1 SANTANDER 

Aconteceu neste sábado 14/07 a Grande Final da XXIV COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2018. 
Foram: 10 Rodadas - 26 Partidas - 105 Atletas - 126 Gols - média de 12,60 gols por Rodada - 4,85 por partida. 
 

Com a participação de sete equipes, chegamos ao final da XXIV Copa Bancária de Futebol Society 2018, com o orgulho de dizer que, graças a vocês, foi um 
SUCESSO! Foi dos últimos anos, umas das Copas com o nível de competição equilibradíssimo.   

Com transmissão ao Vivo da Rádio Clube de Guaratinguetá/690 para todo o vale, comandada por Beto Couto e Waldir Leite e equipe. A Partida ficou pela 
belíssima e incontestável vitória da equipe do Fórum e consequentemente o seu 1º título da Copa Bancária. O Título veio em cima da valorosa equipe do 
Santander, que lutou bravamente valorizando ainda mais a vitória do Fórum; Foi um Jogo de excelente nível técnico e emocionantes jogadas. O Santander 
com a segunda melhor Campanha da 1ª Fase passou bem pela Semifinal e estava preparado para o título de 2018 e do outro lado a equipe estreante da Copa, o 
Fórum  de  Guaratinguetá com um campanha impecável na 1ª Fase onde também passou bem pela Semifinal e estava pronta para buscar o título. Duelo de Titãs, 
onde no 1º tempo o Santander mostrou muita vontade e com um maior volume em seus ataques, logo aos 6 minutos, em um lateral com uma bola lançada na área 
encontrou o goleador do time, o atacante Ronaldo que meio de voleio, acertou a meta do gol do Fórum. O Goleiro Waltinho até que tentou, mais sem chance, belo 
gol e o Santander saiu na frente (1X0).  Todo o 1º tempo o Santander dominou o jogo e o Fórum parecia meio perdido em campo, mas com uma parada técnica, 
voltou mais focado  e conseguiu impedir o Santander de ampliar o placar e após uma mudança, a entrada em campo do jogador Diogo Rosa, que sofrendo uma falta 
na lateral do campo, já no finalzinho do 1º tempo, iniciou a cobrança da falta, tabelou com o atacante,  ficando na cara do Gol,  onde com um tapa na bola colocou no 
fundo da rede, era o empate da partida para esquentar mais ainda  o jogo na 2ª etapa (1X1). E já entrando no 2º tempo, parecia que o gol de empate havia dado 
moral  ao time do Fórum, que voltou para decidir o jogo e o Campeonato com boas jogadas e um bom toque de bola atacava e marcava bem , enquanto o Santander 
utilizava seu  atacante e Pivô Wallace  para tentar melhores jogadas, mais sem sucesso e o Fórum atacava onde o Goleiro Walter do Santander fez várias defesas 
importantes , entretanto em uma jogada pela lateral do campo conduzida pelo Zagueiro Derli onde viu um espaço, mandou um balaço... a bola desviou no jogador do 
Santander e lindamente encobriu o Goleiro Walter, fazendo a virada (1X2). Após a virada o Santander foi pra cima com muita vontade e coração, pois faltava pouco 
pro jogo acabar e deve muito contra-ataques do Fórum e em um deles no finalzinho da partida, após roubada de bola, o atacante Matheus recebeu uma linda 
assistência e só empurrou pra rede, decretando não só a vitória do Fórum, mas também o Inédito Título da Copa Bancária 2018, consolidado ainda como artilheiro da 
Copa com 10 gols, final de jogo (SAN 1X3 FOR)  

FÓRUM GUARATINGUETÁ CAMPEÃO! 

Ficha Técnica: Jogo Transmitido ao vivo pela Rádio Clube de Guaratinguetá/690. 

Fórum: 01 Waltinho, 11 Beto, 06 Renato, 05 Paulo, 34 Galvão, 04 Derli, 15 Mauro, 07 Matheus, 09 Mauricio, 

23 Carrera, 08 Lipe, 14 Fabiano, 02 Diogo, 10 Darcio e 21 Evinho. 

Santander: 13 Walter, 09 Wallace, 12 Roney, 07 Junior, 14 Everton, 10 Ronaldo, 08 Eduardo, 02 Gilson, 

05 Vinicius, 03 Bruno, 06 João Fabio, 51 Cadu e 11 Lucas. 

Gols 1º tempo: Ronaldo Santander e Diogo Rosa Fórum; 
Gols 2º tempo: Derli  e Matheus;   
Cartões Amarelos: (Darcio Rosa  e Renato Ligabo - Fórum) e (Carlos Godoy, Bruno Zanin e Vinicius Zanin - Santander); 
Arbitragem AGAF:  Felipe A. Cardoso Nery (Pinho), Luis Augusto Salotti  e o mesário Lucas Baesso; 
Enfermeira: Mariana   

Nossas congratulações se estendem a todas as equipes participantes: Banco do Brasil, Bradesco, CEF, Fórum, Mercantil do Brasil, Santander e Sindicato. 

DESTAQUES da XXIV Copa Bancária 2018. 
Campeão: Real – Fórum Guaratinguetá  
Vice-Campeão: Santander 
Fair Play: Sindicato 
Artilheiro: Matheus Oliveira – Fórum  – 10 Gols. 
Goleiro menos vazado: Walter Renan - Fórum - 07 Gols. 
Melhor Jogador/destaque em campo na final: Renato Ligabo do Fórum. 

Parabéns ao Fórum pelo campeonato! Foi Show de bola!  

Muitos gols em mais uma Grande Final.  
Participe da próxima: XXV Copa Bancária 2019! E veja o Show de Bola!  

Até lá!    Claudio Vasques                      José Guerra                         Gilberto Gil                                                                            
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