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 XXIII COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2017.   

                Você Ligado! Por dentro de tudo o que acontece: 

Bom dia Galera!  
No último sábado aconteceu a Semifinal da XXIII Copa Bancária 2017 e não faltaram emoções!!!  
Já definidos os confrontos para a Grande Final, veja abaixo o Resumo das Partidas. 

No 1º Jogo o Santander recebeu a CEF para a disputa de uma das vagas para final. O Santander precisava apenas de um 
empate que o credenciaria para mais uma final de Copa, já a CEF precisava da vitória para sua 1ª Grande Final e o jogo foi 
muito bom com as equipes se estuando e investindo pouco ao ataque, mas como a CEF precisava da vitória tomou a 
iniciativa e no começo após uma bola interceptada no meio pela CEF, seu meia Marcelo emendou um balaço fazendo a 
bola explodir no travessão e entrar no fundo do Gol, sem chances para o arqueiro do Santander. Com a vantagem a CEF 
segurou o Santander no 1º tempo e na etapa final o Santander veio para fazer seu gol, e conseguiu em uma jogada iniciada 
na defesa para o meio e após um chute ao gol do arqueiro da CEF, o zagueiro desvia no meio do caminho, deixando o jogo 
tudo igual. Mas no finalzinho do jogo o Santander praticamente classificado e faltando apenas um último lance de 
escanteio, veio à coisa mais fantástica do futebol, a bola foi tocada pra trás e em um chute forte bate no zagueiro do 
Santander e sobra para o Zagueiro da CEF, que sozinho enche o pé, fazendo a arquibancada ir a baixo de felicidade, pois era 
o 2 segundo gol mais importante da CEF, e após a saída de bola pelo Santander ouve-se o apito final da partida ..... 
Inacreditável, mas CEF após muita luta e garra estará na Grande Final (CEF 2  X 1 Santander ).  

Na 2ª Partida o Bradesco também jogava pelo empate e o Real só lhe interessava a vitória. Um Clássico das Copas 
Bancárias, pois as duas equipes juntas detém 9 títulos Bancários, 5 pelo (Bradesco) e 4 pelo  (Real). Na 1ª Fase o Bradesco 
após um jogo muito bom teve uma vitória sobre o Real por 3x0, e isso pelo lado do Real era preocupante, pois como anular 
uma das melhores equipes da Copa? O jogo foi emocionante do início ao fim, e como um Clássico não tinha favoritos e 
tudo podia acontecer. Na 1ª etapa o jogo foi muito corrido e bem jogado, mas sem gols e com esse resultado da 1ª etapa o 
Bradesco estava se classificando para final e o Real precisava da vitória; Já na 2ª etapa foi só emoção, pois o Real foi pra 
cima e o Bradesco respondia nos contra-ataques até que em uma falta na linha da pequena área, o Real fez uma jogada 
ensaiada e abriu o placar, desestabilizando o Bradesco que logo que saiu perdeu a bola e numa jogada rápida o Real 
ampliou deixando a situação critica 2x0; Mas emoção não faltou, o Bradesco foi pra cima para o tudo ou nada e em um 
escanteio diminui (2x1), e precisando de mais um gol e o jogo no final, já não existe mais tática, organização e foi só pressão 
pro gol e ai deixava espaços, onde o Real encaixou um contra-ataque e liquidou a partida tendo uma Classificação heroica!!! 
Final de partida (Real 3 X 1 Bradesco)                

FINAL SERÁ INESQUECÍVEL NESTA COPA BANCÁRIA!!!!!!    CEF X REAL 

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

                                Sábado a partir das 10:00hs no Clube dos Bancários. 


