Portal Society no Campeonato Brasileiro de
Base 2013
“CATEGORIA SUB 13”
O campeonato Brasileiro de Futebol de Society, chegou este ano a sua 5° edição e

trouxe pela 1° vez um representante do Nordeste – A desconhecida, até então,
equipe do Portal Society que ganhou sua vaga vencendo o Campeonato
Pernambucano em 2012. A competição foi realizada entre os dias 11 e 14 de Julho,
no Rio de Janeiro, e contou com a participação de equipes de todo o país.

Embarque ao Rio de Janeiro:

CAMPANHA:
Fase de Grupos:
Jogo 1 :

Jogo muito difícil, logo na estréia. O Corinthians já estava acostumado a jogar o
Campeonato Brasileiro e eram os atuais vice-campeões da competição. Porém
eles já entraram com o clima de “já ganhou”, e nos subestimaram, provocando
e ofendendo a nossa equipe, que ficou um pouco assustada no 1° tempo. Mas
a partir da segunda etapa mostramos a eles como se joga futebol e que se joga
dentro de campo não fora. Vencemos por 2 X 0 com dois gols nos últimos
minutos da partida, garantindo assim nossa primeira vitória na competição.

RESULTADO:
Portal Society –PE 2 X 0 Corinthians –SP

Jogo 2 :
Mais tranqüilo na segunda rodada, o Portal Society enfrentou a Equipe do
Krakatua do Paraná, e não tomou conhecimento dos Paranaenses. Aplicamos
uma goleada de 7X0 numa partida que nossos atletas foram impecáveis.

RESULTADO:
Portal Society –PE 7X0 Krakatua – PR

Jogo 3 :

Na terceira rodada enfrentamos os donos da casa, que tinha conseguido a
vaga por ser a mandante. E mais uma vez não tivemos dificuldades e
aplicamos outra goleada, desta vez por 6 X 0.

RESULTADO:

Portal Society –PE 6 X 0 Rio Sport –RJ

A partir daí estávamos classificados para semi-final, e pela
desorganização da Confederação Brasileira enfrentaríamos
novamente o Corinthians-SP que foi o segundo do nosso mesmo
grupo. A pressão naquele momento era grande demais, pois todos
queriam evitar que Pernambuco chegasse a final. E a cada
problema que vinha nós ficávamos mais fortes e unidos.

SEMI – FINAL
O reencontro :

Esse foi realmente um jogo digno de uma semi-final. Um verdadeiro clássico
com emoção do começo ao fim. Mais uma vez terminou o 1° tempo em 0X0.
Mas na etapa final abrimos o placar e quando já caminhávamos para a vitória,
uma falta na entrada da área contra nossa equipe causou a expulsão do nosso
atleta. Teríamos que jogar um a menos, e ainda tomamos o gol de empate
nesta falta, a poucos minutos pro fim. Mas como sempre nos
superamos...conseguimos puxar dois contra ataques e marcamos dois gols em
menos de dois minutos. Calamos a boca da torcida Corinthiana, que era
maioria, e fomos para grande Final!

RESULTADO:
Portal Society –PE 3 X 1 Corinthians –SP

A FINAL:

Portal Society e Arousa-RJ chegaram a final invictas na competição (100% de
aproveitamento) e com as melhores campanhas em seus grupos. A equipe do
Arousa chegava a Final como favorita ao título, pois era a atual Campeã
Carioca e seus atletas eram da base do Fluminense (uma das melhores
categorias de base do Rio de Janeiro), mas tínhamos que enfrentá-los e fomos
pro jogo.
O jogo começou com o Portal indo para o ataque e logo mandando duas bolas
na trave. Aos poucos, o Arousa foi equilibrando a partida, perdendo boas
chances. No fim da primeira etapa, a equipe carioca abriu o placar, com Lucas
Neves, de cabeça.
Na segunda etapa, o Portal foi em busca do empate e não demorou muito para
deixar tudo igual, com João Pedro. Após o gol, o Portal seguiu no ataque e foi
coroado com a virada, com Breno, marcando o gol do título a 40 segundos do
final para a alegria Pernambucana em solo carioca, e desespero de todos que
em momento algum acreditavam que nós poderíamos chegar lá! E
conseguimos...

RESULTADO:
Portal Society –PE 2 X 1 Arousa – Rj

PORTAL SOCIETY – PE CAMPEÃO
BRASILEIRO DE FUTEBOL SOCIETY SUB/ 13

E AINDA GANHAMOS PRÊMIOS DE:
MELHOR JOGADOR:

MELHOR GOLEIRO:

Mais fotos e informações:
Facebook – PS ARRUDA

Federação Estadual de Futebol 7 Society de PE
pernambucof7.blogspot.com/

www.jornalf7.com.br
www.cbf7.com.br

E QUE VENHA O MUNDIAL (PORTUGAL) EM
DEZEMBRO, ESTAREMOS LÁ!!!!!
Valeu Santa Clara!!!!!

