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TERÇA-FEIRA,  DE 2017 

EDITORA DE ESPORTES 

Festa em Maceió, em Alagoas e onde quer que 
exista um torcedor azulino! Depois de 25 anos, o 
CSA está de volta à Série B do Campeonato Brasilei-
ro. Com o Estádio Rei Pelé lotado, totalmente vesti-
do nas cores e azul e branco, o Azulão do Mutange 
venceu o Tombense-MG, por 1 a 0, ontem à noite, 
pelas quartas de final da Série C. E, com esse resul-
tado, o Azulão garantiu o retorno à Segundona naci-
onal de 2018, além da vaga na semifinal da compe-
tição, onde enfrentará o São Bento-SP, no próximo 
fim de semana. O primeiro jogo será em Sorocaba, 
pois com a vitória de ontem o CSA soma mais pon-
tos (38) que o São Bento (35) e tem o direito de fazer 
o segundo duelo em casa. Também já garantiram o 
acesso Sampaio Corrêa-MA e Fortaleza-CE. 

O gol do CSA foi de Edinho, aos 17 minutos do 1º 
tempo. No jogo de ida, na segunda-feira, 18, o Azu-
lão bateu o time mineiro por 2 a 0, em Tombos-MG. 
Uma excelente vantagem que fez o torcedor azuli-

CSA DE VOLTA À SÉRIE B 
COM O REI PELÉ VESTIDO DE AZUL E BRANCO, AZULÃO VENCEU O  

no já considerar o time na 
Série B e festejar antecipa-
damente. 

A partida começou com 
o Tombense investindo no 
ataque e conseguindo es-
canteio, aos 10’ e aos 13’, 
mas nas duas cobranças o 
CSA evitou que a bola fosse 
no gol de Mota. 

E foi justamente o Azu-
lão quem abriu o placar. 
Aos 17 minutos, após bela 
jogada de Raul Diogo, pela 
esquerda, ele cruzou ras-
teiro na área e Edinho apa-
receu sozinho e só fez em-
purrar a bola para a rede do 
Tombense: 1 a 0, levando 
a torcida azulina ao delírio, 

no Rei Pelé e nos demais lo-
cais onde foram instalados 
telões para a torcida assis-
tir ao jogo, em Maceió e até 
no interior do Estado. 

Aos 21’, o Tombense teve 
uma cobrança de falta com 
Maradona, mas a bola pas-
sou por cima do gol de 
Mota. O CSA respondeu 
aos 23’. Em mais uma rápi-
da jogada pelo lado direito, 
Michel Douglas entrou na 
área com velocidade, mas 
Keke se jogou na bola, im-
pedindo a jogada. 

Em desvantagem no 
placar, o Tombense pas-
sou a ir ao ataque, deixan-
do muito espaço na defesa, 
enquanto o CSA se fechou 
a só ir na bola. E em um 

desses momentos, aos 28’, 
Marcos Antonio tentou o 
chute de fora da área, mas 
a bola foi longe do gol.  

Aos 43’, o Tombense ar-
riscou com Everton Dias, 
de longe, dando o primeiro 
chute do time mineiro em 
direção ao gol do Azulão. 

No 2º tempo, o CSA bus-
cou o ataque, aos 8min, 
com Daniel Costa, mas 
a bola foi pela linha de 
fundo. O Tombense pres-
sionava, não se entregava, 
mas não chegava com pe-
rigo ao gol azulino. Aos 33’, 
bola na área do CSA, Mi-
chel Douglas tentou cortar 
e furou. A redonda quase 
enganou Mota, que evitou 
o gol contra. 

Fim de jogo, aos 48 mi-
nutos, e festa azulina no
estádio e em várias partes
de Alagoas e do Brasil, por
onde existem azulinos es-
palhados. 

CSA – Mota; Celsinho,
Leandro Souza, Jorge Felli-
pe e Raul Diogo; Dawhan
(Schmoller), Boquita, Mar-
cos Antonio (Caique) e Da-
niel Costa; Edinho (Didira)
e Michel Douglas. Técnico:
Flávio Araújo. 

Tombense – Darley;
Marcelo, Welington Car-
valho, Ednei e Denis
Neves; Everton Dias, Ever-
ton (Maycon), Maradona
(Dieguinho) e Allan Dias
(Lucas); Max e Keke. Técni-
co: Raul Cabral. 

ESTAGIÁRIO 

Impressionava a movimentação da torcida azu-
lina, mesmo muitas horas antes da decisão con-
tra o Tombense. Como os portões foram abertos às 
17h30, um verdadeiro conglomerado azul se forma-
va nas ruas da cidade, já festejando uma classifica-
ção, por eles, antecipada.  

A concentração de quem conseguiu comprar um 
concorrido ingresso estava nas vias paralelas ao Tra-
pichão. Mas, quem não teve a sorte de comprar o 
bilhete, correu para o Estacionamento do Jaraguá, 
onde um telão mostrava a partida para as centenas 
de azulinos que já comemoravam uma classifica-
ção, por eles, antecipada. E assim seguiu até antes 
do apito inicial. Porque depois do início da partida, 
a festa se multiplicou. 

O vento levou aos quatro cantos da cidade o 
som do brado dos quase 17 mil azulinos concentra-

DESDE CEDO MACEIÓ  
JÁ ESTAVA AZUL 

ESTAGIÁRIO 

O CSA chegou à classificação depois de fazer uma 
campanha tão grande quanto sua história gloriosa. 
Desde o início da Série C, o Azulão jogou com auto-
ridade, logo na estreia aplicou 3 a 0 no ASA e assim 
seguiu. O time marujo sempre ficou entre os primei-
ros colocados e foi dele a maior sequência sem der-
rotas de todo o campeonato, passando 11 jogos sem 
perder, com cinco vitórias e seis empates, que o fez 
assumir a liderança por um bom tempo. Terminou 
a fase na segunda classificação do Grupo A, com 32 
pontos, empatado com o Sampaio Corrêa, porém, 
ficando atrás no número de vitórias.   
* Sob supervisão da editoria de Esportes. 

AVASSALADOR!  
CSA SOBROU NA C 

não teve pausa e aumen-
tava a cada instante com 
gritos ensurdecedores. E, 
mesmo com a vantagem, 
o CSA voltou sedento de 
fazer a torcida mais feliz. 
A cada finalização desper-
diçada, passando perto ou 
não, ouvia-se: “UHHH”. Os 
jogadores trocavam passes 

e a torcida falava: “Oléee!”. 
O jogo acabou. CSA classi-
ficado. E a segunda parte 
da festa apenas começou. 

Os jogadores se junta-
ram à torcida. Pulo, choro 
e agradecimento aos céus. 
“A emoção é muito grande. 
O que plantamos estamos 
colhendo agora. Estamos 

na Série B. Segura agora!”,
falou o atacante Michel.  

Após 25 anos, o Azulão
voltou à Segundona e o
maior merecedor disto é a
sua fantástica torcida, que
chegou junto com o clube.
Desde ontem, mais do que
nunca, Maceió ficou azul.  
* Sob supervisão da editoria de Esportes. 

dos nas dependências do 
Rei Pelé.  

Não demorou para a tor-
cida enlouquecer de vez. 
Aos 17 minutos, o Trapi-
chão tremeu com o gol que 
aumentou a vantagem ma-
ruja para 3 a 0 (2 a 0 e 1 
a 0) que, praticamente, sa-
cramentou o acesso à Série 
B. No intervalo, o passado 
se encontrou com o pre-
sente. Quarenta ex-jogado-
res foram homenageados 
pelo clube, entre eles: Ja-
cozinho, Zé Galego, Soares-
te, Otávio Praxedes, Enio. 
O momento levou os me-
dalhões às lagrimas com a 
aclamação da torcida.  

Voltou o jogo no segun-
do tempo, mas a euforia 
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Veja a galeria de 
fotos do jogo e 
da festa azulina 
na Gazetaweb 


