
 

     Resenha da 3ª rodada  
 

XXIII COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2017.   

  Você Ligado! Por dentro de tudo o que acontece: 

 

 Em mais um belo sábado (29/04) pela manhã, tivemos a 3ª Rodada da XXIII Copa Bancária 
de Futebol Society 2017; com um dia sem sol, mas ótimo para o futebol, com torcida 
empolgada e presença da imprensa esportiva dando toda cobertura ao comando de Waldir 
Leite!!! 

A 1ª Partida entre OAB SP – Guaratinguetá X Santander vimos um jogo bastante estudado por ambas 
as equipe, com um volume maior por parte da OAB que tocava bem a bola utilizando seu pivô com uma das armar mortais 
neste Campeonato; entretanto o Santander conta com seu atacante Henriquy que não brinca na frente do gol e em uma 
jogada rápida pelo meio recebeu um lindo passe e chutou na saída do arqueiro da OAB abrindo o placar. Apesar de o 
Santander ter saído na frente, a OAB continuava com um maior volume e em um escanteio aproveitou a bobeira da defesa 
e empatou a partida. Já na segunda etapa as equipes alternavam jogadas rápidas, mas sem muita objetividade, deixando a 
partida morna até que o Santander em um contra ataque saiu na frete novamente... A partida se encaminhava para o final 
e após um falta perto da meta do goleiro do Santander a OAB empatou já que a barreira abriu e a bola passou matando seu  
arqueiro e dando números finais a partida!!! (2 X 2).                                                                                                    

Na 2ª Partida da rodada, o Bradesco Recebeu o Mercantil do Brasil tentando se reabilitar após duas derrotas, mas parecia 
que o jogo seria fácil para o Bradesco, só parecia!!! O Mercantil com uma marcação bem arrumada anulou boa parte do 
primeiro tempo a equipe do Bradesco que não conseguia armar jogadas mais agudas e com perigo a meta do gol do 
arqueiro Áquila; entretanto no finalzinho da 1ª  etapa em uma bobeada da marcação do Mercantil, o Bradesco abriu o 
placar. Já no segundo tempo o Mercantil se lançou ao ataque e assustou muito o Bradesco que se sofria para marcar, mas o 
Mercantil ainda persistindo nos erro de finalização não conseguia fazer o gol de empate e com isso, o Bradesco em um 
contra ataque ampliou, mas o Mercantil não desistiu e continuou em cima e logo em seguida após um jogada rápida fez um 
gol diminuindo o placar e animando os atletas que continuaram atacando o Bradesco que só se defendia. E em outra 
jogada em um tiro de fora da área a bola desvia no jogador do Bradesco matando o goleiro Fabricio, era o empate do 
Mercantil, isto faltando pouco tempo para terminar a partida. O jogo parecia que ficaria no empate, disse que parecia! O 
Bradesco deve mais frieza e após duas falhas de marcação do mercantil que até então estava sendo muito boa, fragilizou-se 
e ai meu amigo no futebol não tem perdão. O Bradesco fez mais dois gols, liquidando a partida e deixando o Mercantil  
ainda mais preocupado para a sequência do Campeonato. Final da partida  (4 x 2). 

Já a 3ª e última partida da Rodada o Real recebeu a CEF ambas invictas fizeram um jogo muito bom com parte do 1º tempo 
com superioridade do Real que logo no começo consegui 2 gols. Já na outra parte do 1º tempo a CEF igualou a partida em 
(2 x 2). Na 2ª etapa as duas equipes fizeram um jogo mais trucado e mais pegado onde o real em uma boa jogada pela linha 
de fundo com o artilheiro João saiu na frente novamente. Mas com dois jogadores a menos (expulsos) o Real tentou 
segurar a CEF que se lançou com tudo para buscar o empate que ocorreu no último lance do jogo após um belo 
lançamento da defesa e numa bela cabeçada do atacante Sergio deixando tudo igual. Final da partida ( 3 X 3 ). 

Depois dos jogos,  todos se reúnem no Caramanchão para tomar uma cerveja extremamente gelada e comer  petiscos e 
salgadinhos maravilhosos e  ter um belíssimo atendimento de Nossa funcionaria Juliana e nosso Diretor parceiro Paulo 
Cordeiro !!!!   

   Muitos gols em mais uma rodada. Participe! E veja o Show de Bola!  

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


