Ladies Lisboa renova t�ulo
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<p align="center"><img alt="1306_01_vencedorasladies_629x285"
src="images/stories/slideshow2/1306_01_vencedorasladies_629x285.jpg" width="629"
height="285" /></p> <p align="justify">Ladies Lisboa batem Ladies Porto, vencendo a Liga
MediaCup Ladies, ap� vit�ias tangenciais nas duas m�s da final. 1-0 e 2-1 foram os
resultados finais que ditaram a vit�ia da sele�o de jornalistas de Lisboa sobre a sua cong�ere
portuense.</p> <p align="justify">Na vertente feminina, a Liga MediaCup Ladies foi disputada,
como habitualmente em duas m�s, entre as duas sele�es de jornalistas de Lisboa e do Porto,
ambas patrocinadas pelo Totobola, pelo Santander Totta e pela APOGEP. A sele�o de Lisboa
tem vindo a dominar os �ltimos confrontos mas as Ladies Porto n� vieram a Taveiro passear e
a vit�ia na prova era o objetivo principal.</p> <p align="justify">A primeira m� foi um jogo de
emo�es fortes e de muita tens� como, geralmente, acontece entre jogos de equipas entre as
cidades de Lisboa e Porto. O equil�rio foi a nota dominante, com a equipa do Porto a
contrariar de alguma forma a hegemonia alfacinha que se tem verificado. Foi com naturalidade
que se chegou ao intervalo com um nulo no marcador. A segunda parte continuou algo t�ica,
com nenhuma das equipas a querer arriscar logo em demasia e apenas �ica conseguiu fazer
balan�r as redes de uma baliza. A vit�ia por uma bola a zero sorriu � Ladies Lisboa, apesar
da boa r�lica das Ladies Porto.</p> <p align="justify">A segunda e decisiva m� desta final,
manteve a toada de equil�rio, mas com as equipas a jogar mais aberto e mais afoitas na
busca dos golos. Erica, que voltou a marcar, e Sofia Aredo assinaram os tentos das Ladies
Lisboa e Flavie Paula marcou o tento de honra das mulheres do Norte.</p> <p
align="justify">No c�puto das duas m�s, a vit�ia das Ladies Lisboa acaba por ser justa, sendo
de louvar a excelente r�lica das Ladies Porto, que venderam bem cara a derrota. Ganhou o
conv�io entre as jornalistas, ganhou o futebol feminino e ganhou o espet�ulo proporcionado
pela MediaCup. A MediaCup Ladies volta em Outubro com a Ta� MediaCup Ladies.</p>
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