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Desporto

le 04 mai 2011

Nacional (38ª jornada): Créteil/Lusitanos

em
síntese
lille: lusitanos
de st maur
foram à final
do torneio
la madeleine

A 35ª edição do Torneio de futebol
de “La Madeleine” para jogadores
com menos de 19 anos, realizado
nos arredores de Lille e patrocinado
pelo Banque BCP, foi ganho pela
equipa do «Banik Ostrava» que ganhou a final contra os Lustitanos de
Sant Maur por 3-2. A outra equipa
portuguesa presente no Torneio, o
Famalicão terminou em 6° lugar.
Na foto, o Diretor da agência do BCP
de Lille, António Marrucho, entrega
um troféu à equipa de Famalicão.

Voleibol:
meias-finais da
fase final do
Play-off
Por : Alfredo Cadete
Os Portugueses do Poitiers Volley
venceram o Sète Arago por 3-0.
Obrigados a um terceiro jogo contra
o Nanes/Rezé para conseguirem as
meias finais do Play-Off do Campeonato de França de Voleibol, jogo disputado na passada terça-feira e que
o Poitiers venceu por 3-0, a equipa
dos três portugueses Carlos Teixeira,
André Lopes e Nuno Pinheiro, voltou
a fazer vibrar os 1.802 espetadores
do Pavilhão Lawson Body em Poitiers, no jogo da primeira mão das
meias finais, ao receber e vencer em
1h30 o Sète Arago por (3-0), com os
parciais (25/17, 25/15 e 26/24). Enquanto que no outro jogo das meias
finais e a jogar no seu reduto, o Tours
VB com muitas dificuldades, venceu
o Cannes por (3-2).

resultados do
futebol amador
CFA 2
Grupo B (25ª jornada)
Créteil/Lusitanos (b)-Chamly 1-3
1° Calais com 72 pontos, 12° Créteil/Lusitanos (b) 55, 16° Prix-lesMetz 31.
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marcar, sofrer, para depois ganhar...
Por Alfredo Cadete
Créteil/Lusitanos 4 - Niort 2
Jogo em Créteil.
Espetadores: 200.
Árbitro: Johan Hamel.
Golos: Créteil/Lusitanos: Mohamed
Yssouf (42 min), Lesage (74 min de
g/p), Djibril (Niort, 84 min), Postellec
(86 min). Niort: Dambele (58 min) e
Glombard (65 min).
Créteil/Lusitanos: Richard Trivino
(Cap.); Mahon de Managhan, Bong,
Golliard e Ait Bahi; Koukou, Le Postellec, Djelliahine, Lesage e Youssouf
(Bourgaud, 68 min); Marques (Galin,
77 min).
Treinador: Hubert Velud.
Treinador Adjunto: Rui Pataca.
Niort: Aubeneau; Letzieter, Konaté,
Lamy e Guinery; Lugier (Glombard,
52 min), Durand (Cap.), Ricaud
(Bustreau, 84 min) e Hébras; Guezoui e Dembélé (Marti, 87 min).
Treinador: Pascal Gastien.
Ao intervalo: (1-0)
Com dois períodos diferentes, o primeiro jogado com muita lentidão.
Mais parecia um jogo amigável do
que de Campeonato. O Créteil/Lusitanos acabou por chegar ao intervalo

Momentos de apuro na grande área do Niort
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a vencer (1-0) com um golão de Mohamed Youssouf (42 min).
Teve então de se esperar pelo segundo tempo para se assistir na realidade a um verdadeiro jogo de
Campeonato com as duas equipas a
demonstrarem que não estavam para
brincar. E aqui foi o Niort que surpreendeu toda a defesa lusogaulesa
com Dambélé a empatar (58 min),
para nove minutos depois (65 min)
voltarem a surpreender Richard Trivino com um potente remate rasteiro
de Glombard, e darem a volta por
cima.

Um golo que a claque da equipa lusogaulesa não apreciou, tendo de
imediato abandonado o estádio,
deixando uma bandeirola com o seguinte cartaz: “Vocês não querem
saber, nós também não. Salut” e lá
se foram abandonando o estádio em
puro silêncio.
Foi então a partir daqui que se virou
a caça contra o caçador. Fréderic
Marques com o árbitro bem atento,
foi carregado dentro da grande área,
e Michel Lesage designado para o
castigo máximo, repôs a igualdade (22). Um empate que até servia para o

Niort sair da crítica situação em que
se encontrava. Mas foi de pouca dura,
já que no espaço de dois minutos, o
Créteil/Lusitanos acabava com o sofrimento, e conquistava a vitória. Primeiro com um auto-golo de Konaté
Djibril após um cruzamento de AitBahi Said (84 min) e depois por Postellec (86 min) a fixar o resultado em
(4-2).
Uma vitória merecida mas também
sofrida, como nos disse no final do
encontro, o Técnico da equipa lusogaulesa: “Como vocês se aperceberam e apesar dos números, reconheço
que não foi fácil levar de vencida esta
equipa do Niort que no segundo
tempo deu tudo por tudo para
conquistar pontos que bem necessitava para garantir a manutenção. Mas
quando entrámos em campo, o nosso
objetivo era a vitória como veio a
acontecer. Não posso dizer que estou
insatisfeito. Pelo contrário. Gostei do
empenho dos meus homens nos últimos dez minutos da partida”
concluiu Hubert Velud que ainda não
confirmou se continua ou se abandona o Créteil/Lusitanos na próxima
temporada, como noticiou o jornal
“Le Parisien” durante a última semana.

Psg e sporting venceram
o 7° torneio u12 de gif-sur-Yvette
Por Alfredo Cadete
Considerado um dos melhores Torneios da Europa de iniciados (U12), e
sob uma excelente temperatura, o estádio Michel Pelchat de Gif-sur-Yvette,
voltou a ser palco de mais uma edição
do tradicional Torneio internacional de
U12, no qual participaram trinta e
duas equipas, onze das quais bem cotadas no futebol europeu, como por
exemplo: Sporting (Portugal), Anderlecht (Bélgica), Inter de Milão (Itália),
Bordeaux, Lens, Lille, Lorient, Lyon,
Marseille, PSG e Rennes (França). Torneio este que voltou a tirar a atenção
de cerca de cinco mil espetadores nos
dois dias, e que como o LusoJornal,
não deram por tempo perdido já que
presenciaram quem sabe lá, às futuras
estrelas do desporto-rei.
Quanto ao Torneio que começou no
passado sábado com a fase de apuramento, o Sporting não foi feliz no
grupo A, ao classificar-se no terceiro
lugar, ficando apurado para disputar
no dia seguinte, domingo, o Torneio
dos Campeões, Torneio conquistado ao
vencer a final frente ao Lille (1-0) com
excelente golo de João Marchão no início do segundo tempo. Tendo o PSG
se sagrado vencedor do Torneio dos Às,
vencendo a final frente ao Lens pelo
mesmo resultado (1-0).
No final do jogo do Torneio dos Campeões, o LusoJornal registou as reações do Treinador do Sporting, Pedro
Lourenço: “É sempre muito bom participar nestes Torneios internacionais.
É que para além da experiência cultural que os nossos jogadores têm,
convivem com outras equipas de ou-

Sporting, vencedor do Torneio dos Campeões
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tros países e passam por momentos
desportivos de muita aprendizagem
que é sempre muito bom para eles”.
Quanto a não conseguirem o apuramento para o Torneio dos Às, Pedro
Lourenço disse que “infelizmente os
regulamentos não nos foram favoráveis. É que se não formos eficazes,
somos penalizados. E foi o que aconteceu. Empatámos frente ao Torcy (00), perdemos contra o Les Ulis (1-0) e
ganhámos ao Rennes (2-0). O que infelizmente não deu para conquistarmos o apuramento para o Torneio dos
Às. No Torneio dos campeões, tivemos
que ter outras atitudes. Reagimos,

ganhámos todos os jogos, sofremos
apenas um golo e levámos o Troféu dos
Campeões para a nossa vitrina”. E
concluiu Pedro Lourenço ao LusoJornal que “foi um excelente Torneio e a
organização está de parabéns”.
Como a organização está de parabéns,
convinha ouvir o sempre incasável e
pioneiro deste Torneio internacional, o
português José da Silva, que embora
cansado, estava feliz pela forma como
o Torneio decorreu. “Foi mais um
grande sucesso, com equipas de
grande qualidade. Tivemos mais duas
grandes finais com quatro grandes
clubes, neste caso o Sporting-Lille na

os principais resultados
Torneio dos Campeões: 1° Sporting, 2° Lille, 3° Paris FC, 4°
Rennes, 5° Lorient.
Torneio dos Às: 1° PSG, 2° Lens, 3° Bordeaux, 4° Troyes, 5° Inter
de Milão.

final dos Campeões e o PSG-Lens na
final dos Às”.
Comentando as equipas convidadas,
José da Silva disse que “uma equipa
que nos surpreendeu foi o Inter de
Milão que vinha preparada para ganhar e não foi além do quinto lugar. Mas
estou feliz porque este foi mais um
grande Torneio e do qual uma vez mais
fiz parte” disse ao LusoJornal. “O que
não deixo também de agradecer e
deixar um grande obrigado a todos os
colaboradores que foram incansáveis,
como à imprensa, neste caso o LusoJornal, pelo apoio informativo que
deram ao Torneio. A todos, muitíssimo
obrigado” frisou José da Silva.
Mas se José da Silva tem sido o pioneiro deste que é considerado um dos
melhores Torneios internacionais de
U12, a verdade é que também a Mairie de Gif-sur-Yvette tem apoiado o
evento na pessoa do Maire Michel
Bournat. “Sem ele seria difícil organizar um Torneio desta dimensão” disse
José da Silva.
“Como habitualmente este Torneio foi
excecional. O Torneio que embora
tenha a preciosa ajuda da Mairie é organizado pelo clube de futebol OC de
Gif-sur-Yvette, que engloba cerca de
noventa pessoas na organização e da
qual como habitualmente, José da
Silva tem sido e vai continuar a dar o
seu profissional apoio” disse ao LusoJornal Michel Bournat. “Penso que a
partir de amanhã já vai começar a preparar a oitava edição. Pelo que considero um grande senhor na
organização. Sobretudo com a vinda
de grandes equipas portuguesas” sublinhou o Maire de Gif-sur-Yvette.

