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Academia de Futebol mantém hegemonia e 

conquista título em Paraguaçu Paulista
 

Academia Futebol que foi campeã em Paraguaçu

 

 

A Escolinha de futebol que representa o Vocem/ADPM, e que este ano 

também disputou as categorias menores com a camisa do Clube Atlético 

Assisense, conquista o bicampeonato na Copa Regional de Paraguaçu 

Paulista ao vencer a equipe de Tarumã nas penalidades,

tempo normal foi empate em 2x2.

 

Contando com aproximadamente 12 equipes, algumas tradicionais da nossa 

região como a Ranchariense, Paraguaçuense, Maracaí, Candido Mota, 

Tarumã, João Ramalho, entre outras, os comandados de treinador 

Santos "Fernandinho" levaram todos os prêmios, assim como aconteceu no 

ano anterior, artilheiro Lucas Guido, goleiro menos vazado Gabriel Jordão, e 

foi eleita a equipe mais disciplinada.

 

A revelação da Copa na categoria sub

ótimo campeonato na opinião de seu treinador.

 

A equipe agora intensifica os treinamentos para a disputa da IV Copa 

Mercosul de Rancharia que contará com equipes de todo o Brasil e países 
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Academia de Futebol mantém hegemonia e 

conquista título em Paraguaçu Paulista 

Academia Futebol que foi campeã em Paraguaçu

A Escolinha de futebol que representa o Vocem/ADPM, e que este ano 

também disputou as categorias menores com a camisa do Clube Atlético 

Assisense, conquista o bicampeonato na Copa Regional de Paraguaçu 

Paulista ao vencer a equipe de Tarumã nas penalidades, por 6x5. O placar no 

tempo normal foi empate em 2x2.  

Contando com aproximadamente 12 equipes, algumas tradicionais da nossa 

região como a Ranchariense, Paraguaçuense, Maracaí, Candido Mota, 

Tarumã, João Ramalho, entre outras, os comandados de treinador 

Santos "Fernandinho" levaram todos os prêmios, assim como aconteceu no 

ano anterior, artilheiro Lucas Guido, goleiro menos vazado Gabriel Jordão, e 

foi eleita a equipe mais disciplinada.  

A revelação da Copa na categoria sub-10 foi o meia Lucas Grihel que fez um 

ótimo campeonato na opinião de seu treinador.  

A equipe agora intensifica os treinamentos para a disputa da IV Copa 

Mercosul de Rancharia que contará com equipes de todo o Brasil e países 
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Academia Futebol que foi campeã em Paraguaçu 

A Escolinha de futebol que representa o Vocem/ADPM, e que este ano 

também disputou as categorias menores com a camisa do Clube Atlético 

Assisense, conquista o bicampeonato na Copa Regional de Paraguaçu 

por 6x5. O placar no 

Contando com aproximadamente 12 equipes, algumas tradicionais da nossa 

região como a Ranchariense, Paraguaçuense, Maracaí, Candido Mota, 

Tarumã, João Ramalho, entre outras, os comandados de treinador Fernando 

Santos "Fernandinho" levaram todos os prêmios, assim como aconteceu no 

ano anterior, artilheiro Lucas Guido, goleiro menos vazado Gabriel Jordão, e 

rihel que fez um 

A equipe agora intensifica os treinamentos para a disputa da IV Copa 

Mercosul de Rancharia que contará com equipes de todo o Brasil e países 



como Paraguai, Argentina, Uruguai e Bolívia.  
 

  

Lucas Guido o artilheiro da competição  

 

  



Lucas Griehl destaque da competição  

 

  

Gabriel Jordão o goleiro menos vazado 
 

 


