
Vocem/ADPM esta classificada para cinco finais 

da Copa Assis 
 

Uma campanha incrível! Assim os jogadores definem os resultados da 

equipe do treinador Fernando Santos, da Academia de Futebol do 

Vocem/ADPM. O time só ficou de fora das disputas nas categorias sub-

07 e sub-15, onde perdeu para Paraguaçu na semifinal. 

 

Na categoria sub-09 os atletas estão invictos, marcando 25 gols e 

sofrendo 03; na semifinal venceram a equipe da SME, por 06 a 03, e no 

dia 02 de dezembro enfrentam a forte equipe do ATC no Gema, com 

destaque para Lucas Guido. 

 

A categoria sub-11 o time mariano, também invicto, marcou 30 gols e 

sofreu apenas 05; na semifinal venceu o ATC por 07 a 04. Na final o 

time enfrentará a qualificada equipe da Adepa, também dia 02. Na 

categoria sub-13 o Vocem/ADPM, cujo destaque foi Marquinho, 

marcou 18 gols e sofreu 07; na semifinal venceu a fortíssima equipe de 

Iepê por 05 a 03. 

 

No dia 29 próximo o Vocem/ADPM enfrentará a poderosa equipe do 

Moleque Travesso, do destaque Juninho Platina. 

 

Outra equipe que conquistou vaga na final invicta foi o sub-17, que 

marcou 12 gols. O destaque Kevin Onça, goleiro do Vocem/ADPM, 

sofreu apenas três gols. Na semifinal o time venceu PM Paraguaçu por 

03 a 0, e dia 05 de dezembro enfrenta a equipe da Amea-B. 

 

A última equipe é a sub-17 feminina que vem encantando com o futsal 

e a beleza das meninas que já marcaram 20 gols, grande parte deles 

feitos por Giovanna Almeida, e sofreram apenas 04 gols chegando 

invictas na final. Na semifinal venceu a equipe do Camisa 10 por 04 a 0. 

No dia 29 de novembro, na final, as garotas do Vocem/ADPM pegam a 

forte equipe da PM de Paraguaçu no Gema. 

 

Segundo o treinador Fernando Santos, foi uma maratona de jogos: 

"Realmente, foram três meses de jogos intensos de disputas acirradas, 

penso que estão sendo jogos mais difíceis que já disputamos em todas 



as edições da Copa Assis, pois se trata de uma competição regional, 

mas ainda não acabou. Vamos tentar fazer por merecer e vencer o 

máximo de finais que conseguirmos". 

 

Foram mais de 100 equipes disputando jogo a jogo e apenas 14 

seletas equipes chegaram à final. O esquadrão da fé, como é 

carinhosamente conhecido o Vocem/ADPM, foi a equipe que mais 

colocou equipes nas finais: um total de cinco. 

 

 
Vocem ADPM sub-17 



 
Vocem ADPM sub-9 

 
 


