Di�io Econ�ico EDP com reviravolta �ica garante passaporte para Coimbra
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/></p> <p style="text-align: justify;">Esperava-se muito desta �ltima e decisiva jornada da III
edi�o da Liga Media Cup Totobola 2013, pois em ambos os grupos ainda existiam duas vagas
que davam acesso �Fase Final de Taveiro-Coimbra. Juntando-se, assim, ao Expresso Vis�
Mapfre e ao Media United Santander Totta que �entrada para a 5� jornada eram l�eres, do
grupo I e II, respetivamente. Foi a jornada do tudo ou nada para as equipas que ainda tinham
aspira�es em pertencer aos restrito leque de equipas que ir� estar nessa t� aguardada Fase
Final.</p> <p style="text-align: justify;">Relativamente ao grupo II, a primeira partida garantia o
apuramento ao vencedor ou o apuramento das duas equipas, em caso de empate. TVI Lisboa
Dielmar ou a RTP Lisboa Holmes Place levaram o jogo muito a s�io e o equil�rio foi a nota
dominante durante todo o encontro. Foi um jogo impr�rio para card�cos com a equipa da RTP
Holmes Place a tentar recuperar da desvantagem de um golo, conseguido para a TVI Dielmar
por Jo� Leal. Ainda na primeira parte. Apesar do forcing da esta�o p�blica, n� foi poss�el
inverter o resultado que n� sofreu altera�es at�ao final, apesar das in�meras oportunidades
criadas para ambos os lados.</p> <p style="text-align: justify;">No �ltimo jogo desta primeira
fase da competi�o, o Di�io Econ�ico EDP era obrigado a ganhar �invenc�el Media United
Santander Totta, para sonhar com o apuramento e marcar presen� na Fase Final de 1 de
Junho. Os homens da RTP Lisboa Holmes Place ficaram a assistir aos primeiros minutos de
jogo, e quando o placar mostrava 4 � 0 para a Media United Santander Totta abandonaram o
recinto desportivo convictos da sua qualifica�o. Ap� o intervalo a laranja mec�ica
transformou-se e teve um Chiquinho inspirad�simo que levou a sua equipa a uma reviravolta
�ica, mas tudo come�u com um pontap�de bicicleta de Manuel que parece ter inspirado os
seus colegas para o restante jogo. 6 � 4 foi o resultado final que apura o Di�io Economico
EDP para a fase final em Taveiro � Coimbra.</p> <p style="text-align: justify;">Em jeito de
resumo, podemos afirmar que a s�ie de Lisboa da Liga Media Cup Totobola 2013, durante as
cinco semanas foi palco de mais um hino ao futebol, ao deslumbrar-nos com jogadas que
s�podem ser vistas ao mais alto n�el. Cont�os com a presen� das estrelas que passaram no
futebol nacional como: Dani (TVI Lisboa Dielmar), Tuck (Expresso Vis� Mapfre), Paulo Santos
(Jornal de Neg�ios S�ado Banco Popular), Bruno Basto (Correio da Manh�Norauto),
Fernando Mendes (Antena 1 EDP), Paulo Figueiredo (Lusa Totobola), Paulo Madeira (SIC
Lisboa Vila Gal�, Chiquinho (Di�io Econ�ico EDP), Rebelo (A Bola INDEG IUL Sony),
Jos�Calado e Marco Paulo (Media United Santander Totta) e Marco Almeida (RTP Lisboa
Holmes Place). Esta Liga continua a demonstrar que os jornalistas n� s�produzem e relatam a
informa�o futebol�tica, como tamb�, t� muita qualidade no que diz respeito ao Desporto e ao
futebol, particularmente. Agora que as vagas est� totalmente preenchidas, no dia 1 de Junho
v� juntar-se as seis equipas das s�ies de Lisboa (Expresso Vis� Mapfre, Jornal de Neg�ios
S�ado Banco Popular, Lusa Totobola, Media United Santander Totta, TVI Lisboa Dielmar e
Di�io Econ�ico EDP) com as tr� da s�ie Porto para descobrirmos qual o meio de
comunica�o social que ir�levantar a ta� da III edi�o da Liga Media Cup Totobola!</p> <p
style="text-align: justify;">Os dados est� lan�dos e no dia Mundial da Crian� a bola vai rolar e
a�ficaremos a saber quem ser�o grande vencedor.</p>
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