
    Resenha da 1ª rodada  
      27/04/2019 

 

              XXV COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2019. 

Você por dentro de tudo o que acontece:  

Olá Galera! Mais uma vez Juntos, e foi neste sábado (27/04) pela manhã, na presença de jogadores, convidados 
e familiares, foi dado início a primeira rodada da XXV Copa Bancária que comemora seus 25 anos; As partidas 
foram realizadas no Clube de Campo dos Bancários de Guaratinguetá. 

Completamos 25 Anos de Copa Bancária, um Orgulho para todos nós Bancários, e temos a promessa de um 
grandioso evento esportivo para dos os Bancários e Convidados, momento de fazer novas amizades e se divertir! 
Com um dia  espetacular e maravilhoso a 1ª Rodada foi digna dos 25 anos dessa Copa Bancária em alto nível técnico dos 
últimos anos. 

A 1ª Partida foi realizada entre as equipes do Bradesco X Santander e foi sem dúvida o melhor jogo da Rodada. O Bradesco 
detentor de 5 Títulos Bancários veio pra campo com uma equipe forte e rápida, já o Santander também detentor de 4 
Títulos Bancários veio a campo com uma equipe leve e técnica; um duelo de titãs e com muita variações de jogadas e 
contra-ataques, fazendo os arqueiros trabalharem muito na 1ª etapa e serem responsáveis por não sair gols. Já 2ª etapa e 
com grande equilíbrio, o Santander saiu na frente em uma bela jogada colocando mais pressão no jogo; o Bradesco atacava 
e o Santander respondia nos contra-ataques onde aproveitando um rebote na área, ampliou  o placar e mesmo assim o 
Bradesco não desistia, mas o tempo não ajudou e no finalzinho consegui ainda diminuir, dando números finais a Grande 
Partida e estréia de ambas equipes. Final de jogo.  (Bra 1 x 2 Sant)   

A 2ª Partida da rodada ocorreu entres as equipes do Fórum X Mercantil do Brasil, outra boa partida onde o Fórum atual 
Campeão da Copa e com a mesma equipe de 2018 veio disposta a manter e defender o título com todas as forças; por 
outro lado o Mercantil apesar de ainda não ter conquistado um título desta Copa, mostrou que nesse ano pode fazer 
história. O jogo começou muito bem equilibrado, mesmo a equipe do Fórum tendo maior posse de bola, quem assustava 
era o Mercantil,  fazendo o goleiro Walter trabalhar e no finalzinho da 1ª etapa em um lance alçado na área do Mercantil o 
Fórum abriu o placar. Já na 2ª etapa o fórum efetuou algumas mudanças e o time voltou mais ligado, pressionando o 
Mercantil e logo ampliou. Apesar da vontade do Mercantil, o forte calor foi minado a equipe, e em mais duas falhas 
acabaram sofrendo mais dois gols, virando goleada do fórum. Final de jogo. (Fór 4 X 0 BMB)   

Já na última partida da  1ª Rodada,  as equipes da Caixa Federal X Banco do Brasil estrearam com um ótimo confronto e 
equipes muito qualificadas, fez com que o jogo tivesse um bom nível técnico, com muitas jogadas e chutes de fora da área. 
A Caixa saiu na frente após grande jogada e depois do gol sofrido o BB aumentou a intensidade e a pressão na marcação, 
com isso a Caixa errou mais passes e o BB aproveitando, conseguiu o empate e logo em seguida a virada. Na volta pra 2ª 
etapa o jogo ficou mais trucado e aumentou o nº de faltas, com isso a Caixa aproveitou duas faltas e virou novamente  o 
jogo onde segurou a pressão do Banco do Brasil até o fim, conseguindo uma grande vitória. Final de jogo (CEF 3 X 2 BB) 

Logos após os jogos teve nossa tradicional linguiçada para encerrar o belo sábado de esporte, lazer e confraternização. 
Agradecemos os diretores, Paulo Cordeiro, Thiagão e Luiz Carlos, sua esposa Mara e sua Filha Lene, e os colaboradores 
Juliana e Roberto, e os demais diretores presentes pela ajuda na realização desta bela festa. 

Belos Jogos e gols nesta 1ª Rodada. Participe! E veja o Show de Bola!  

Todos os sábados a partir das 09:00h no Clube dos Bancários. 

 


