
2º Torneio Centenário do GMDUP de Azeitão  

 
Não podia ter sido melhor para terminarmos a nossa fantástica época com um Torneio 
que incluiu uma organização que elogiamos por toda a sua capacidade de bem receber 
os atletas e equipas técnicas, já por não falar da qualidade de todas as refeições 
oferecidas. Tudo foi perfeito e aproveitamos uma vez mais para agradecer ao GMDUP 
e ao Sr. Miguel Felício que foi ele que nos fez o convite para participarmos. 
 
Tínhamos um jogo apenas para passarmos à final, na nossa palestra pedimos a todos 
os jogadores que era necessário estarem focados no jogo, com concentração máxima, 
tentarmos cumprir as nossas posições em campo e cumprir com as movimentações 
defensivas e atacantes. 
Defrontámos uma equipa que já tínhamos jogado em jornadas anteriores onde saímos 
derrotados, seria hoje o dia D, para tentarmos ganhar e ficarmos qualificados para a 
final. 
Mas também foi recordado que independentemente do resultado nada apagava a 
fantástica época que fizemos, onde participámos em muitos jogos com uma excelente 
atitude e respeito pelo adversário. 
 
Qualificação 
Barroca d'Alva x Associação Frassati 2-5 
Ruben Cunha – 10’;12’;22’ 
Afonso Arrojado -14’ 
Hugo Moreira – 25’ 

Jogo bem disputado por ambas as partes e não conseguíamos criar desequilíbrios por 
estarmos a jogar muito perto, o que permitia o adversário ter mais espaço na pressão 
à nossa bola. Pedimos aos nossos atletas para jogar mais nas linhas e esperarem mais 
pelo adversário para poderem criar algum desequilibro e criarem linhas de passe mais 
rápidas. 
Só aos 10 minutos de jogo é que sai o nosso primeiro golo dos pés do Rúben, e a partir 
desse momento foi uma cadência de golos que abanou a equipa adversária. 
O Rúben em trocas de bolas sucessivas com o fixo criou mais uma oportunidade e faz o 
segundo golo, para a nossa equipa. O nosso 3º golo aos 14 minutos surge de um fora 
onde o Afonso bate muito bem e coloca a bola no ângulo sem qualquer hipótese ao 
guarda-redes. 
Saímos para intervalo e o nosso guarda-redes Manecas não tinha feito qualquer 
defesa,  baixámos um pouco a nossa pressão rodando os jogadores mais novos e aí a 
equipa adversária aproveitou para marcar dois golos sem qualquer hipótese de defesa 
do Miguel Amorim. 



Voltámos aos golos onde depois de um pedido de desconto, tentámos demonstrar que 
jogando mais nos corredores e o Pivot a dar apoio na paralela poderíamos 
desequilibrar, e foi isso mesmo que aconteceu, com mais um golo do Rúben aos 22’ 
minutos. Aos 25’, numa jogada rápida com todas as unidades a movimentarem-se nas 
posições correctas sai um golo perfeito dos pés do Hugo. 
Vitória por 5-2 
Era a loucura em campo, era a passagem à final!!! 
 
MVP - Rúben Cunha - Jogador mais utilizado, com uma visão e leitura de jogo acima da 
média! 
 
 
Final  
Associação Frassati X Liga de Algés 1-0 
Miguel Dias – 20’ 

 
Seria um jogo muito difícil pelo motivo de termos estado muitas horas à espera, bem 
alimentados e com alguma sonolência. 
Jogo muito disputado fora da zona de baliza, era difícil a troca de bola entre os nossos 
jogadores, mostrávamos alguma passividade, 
estávamos a sentir cansaço e falta de ritmo. Rodámos 
o plantel para que houvesse sempre alguém em 
campo mais disponível para ajudar a equipa, mas não 
estávamos confiantes e seguros na nossa última linha 
defensiva, mas mesmo assim o Manecas salvou a 
nossa baliza com uma excelente defesa. 
Segundo tempo, foi-lhes transmitido que eram só 
mais 15 minutos para ser possível, eles tinham 
capacidade para isso e nós todos contávamos com 
eles em campo. 
Após várias tentativas do adversário sobre a nossa 
baliza com uma bola na trave e várias grandes defesas 
do Miguel Amorim, fomos para cima deles com uma 
grande atitude onde se destacou o Miguel Dias pela 
sua raça, e é num fora onde surge o golo, onde o 
Afonso uma vez mais a bater muito bem a bola que 
vai à trave e sobra para os pés do Miguel Dias onde 
não desperdiça e faz o único golo do jogo. 
Era necessário aguentar o resultado, utilizámos a rotação do plantel onde destacamos 
o João Cardoso pelo seu espírito de sacrifício, onde chegou a ganhar bolas nas alas e a 
conduzir a mesma provocando grandes desequilíbrios. 
Vitória 1-0 
Campeões!!!! 
 
MVP - Miguel Dias, pela atitude a garra em campo, mesmo cansado nunca baixou os 
braços e pelo golo dividido a meias com o colega que rematou!!! 
 



 

 

 
 

Mensagem para todos os Atletas e Pais: 
A nossa época termina assim, com este feito, que é resultado de todo um trabalho 
desenvolvido com muita dedicação e paixão. Com um enorme sentido de 
responsabilidade para com os nossos atletas. Poderíamos não ter ganho este torneio 
mas nada alterava e nem retirava o valor e a evolução destes atletas. 
 
A próxima época está para breve, com a subida de alguns jogadores para os Benjamins, 
acredito que os que permanecem nos Traquinas vão estar preparados para novos 
desafios e para uma nova aprendizagem com a nova equipa Técnica.  
 
NÃO É UM ADEUS É APENAS UM ATÉ JÁ!!!  
Para os que sobem já sabem que serei eu mais alguns elementos desta actual equipa 
técnica, e iremos estar todos em sintonia para a nova e grande aventura. 
 
Por fim, quero agradecer a todos os intervenientes nesta grande aventura, Atletas, 
Pais e Familiares e toda a minha equipa técnica, Ricardo Fonseca, Rui Cunha, Pedro 
Wilkinson e à minha Família por todo o Apoio. 
Agradeço também o voto de confiança por parte do nosso Presidente Sr. Jorge Maia, e 
do nosso Coordenador Eduardo Borges. 
 
Dedico este troféu à minha família. 
Obrigado 
Bem Haja 
Mister Nuno Arrojado 


