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20/05/2019 – NESTE DOMINGO(19/05) FORAM REALIZADOS OS JOGOS DE 

VOLTA DA FASE QUARTAS DE FINAL E CONHECIDOS OS SEMI FINALISTAS DA 

XX COPA METROPOLITANA DE FUTEBOL - 2019  

Liredep, mais uma vez, como já se tornou a entidade de credibilidade na 

organização das competições que promove, na certeza do cumprimento das normas 

regulamentares e respeito á legislação desportiva, sem malabarismos, tendo ainda o 

apoio das empresas e associações de arbitragem reforçando a busca da excelência, 

para a realização de mais uma edição da mais aguardada competição de futebol não 

profissional da Região Metropolitana de Campinas. É a XX Copa Metropolitana de 

Futebol, categoria adulta, competição que envolve as maiores equipes de futebol da 

região na busca do título que vai demonstrar a capacidade técnica e disciplinar para 

o reconhecimento e respeito de todos que participam da competição, tornando-se 

referência no cenário futebolístico da região. A certeza da credibilidade da 

competição são os 20(vinte) anos ininterruptos no cenário desportivo da região.  

 

Assim, neste domingo(19/05) forma realizados os jogos de volta da fase 

quartas de final e, consequentemente, definidos os semi finalistas.  

Como é de conhecimento dos participantes, nesta fase as equipes jogam em 

seus respectivos grupos em jogos de ida e volta.  

 

Pelo grupo 11, em Sumare, o UDV Picerno, até então única equipe 100% na 

competição recebeu o Parque Anhumas. No jogo de ida, o UDV venceu por 3 X 1. 

Com esse resultado, neste jogo de volta o UDV poderia perder por uma diferença de 

até dois gols que se classificaria. O Parque Anhumas, precisando fazer três gols de 

diferença realizou uma ótima partida e venceu por 2 X 0, porém, o resultado foi 



insuficiente para sua classificação, pois, essa diferença classificou que UDV. Esse 

resultado quebrou a invencibilidade do UDV. Iuri, do Anhumas foi expulso. 

Pelo grupo 12, em Santa Babara DOeste, o São Fernando, campeão amador de 

Santa Barbara Doeste, a outra equipe invicta recebeu o Flamengo. No jogo de ida, 

muitas alternativas e de alto nível houve empate em 3 X 3. Com esse resultado, 

neste jogo de volta o São Fernando jogava por outro empate para se classificar. 

Porém, fazendo grande exibição o São Fernando venceu por 6 X 0. O São Fernando 

é o único invicto na competição.   

Pelo grupo 13, em Americana, o U Esmeralda recebeu o Galaticos. No jogo de 

ida o U Esmeralda venceu por 2 X 0. Com esse resultado, neste jogo de volta o U 

Esmeralda poderia perder por uma diferença de até dois gols que se classificaria. 

Jogo equilibrado e empate em 1 X 1.  

Pelo grupo 14, em Campinas, o Parque Brasilia recebeu o Santa Clara. No jogo 

de ida, muito equilíbrio e empate em 1 X 1. Com esse resultado, neste jogo de volta 

o Parque Brasilia jogava por outro empate para se classificar. Jogo de alto nível e 

vitória do Parque Brasilia por 3 X 1.  

 

As reuniões visando a competição mostrou a integração entre os dirigentes 

para o perfeito entrosamento visando o transcorrer da competição e as conversações 

sobre as normas regulamentares que irão gerir o campeonato, quer de ordem técnica, 

disciplinar e financeira teve a ampla participação de todos para não pairar qualquer 

dúvida a ser alegada posteriormente, especialmente a parte disciplinar, vez que este 

item é ponto altamente considerado para a participação. Assim, vai ser um sucesso a 

competição.  

 

Os representantes das equipes classificadas estão convocados para reunião 

marcada para esta terça feira(21/05) na sede da entidade, ás 19:00 horas para 

tratar de assuntos relativos as semi finais. 

 

A Copa Metropolitana de Futebol, é uma competição que envolve as maiores 

equipes de futebol da região, na busca do título que vai demonstrar a capacidade 



técnica e disciplinar para o reconhecimento e respeito de todos que participam da 

competição. Evidentemente, a disciplina é o requisito maior para atingir o objetivo da 

competição, visando a completa realização do ente humano na conquista da plenitude 

de sua cidadania.  

 

Abaixo o resumo da rodada: 

   local mandante       visitante  

19/mai 08:30 E M Ver Jose Pereira 

Gols: 

Arbitro: Marco A Mello 

Expulsão: 

UDV Picerno  00 X  02 Parque Anhumas F C 

Da Mata e Iuri 

 

Iuri 

19/mai 08:30 E M Antonio L Ribeiro 

Gols: 

Arbitro: Andre L F Lima 

S C São Fernando 

Daniel(2), Tiaguinho(2), 

Tanque e Maizena 

 06 X  00 C R Flamengo 

19/mai 08:30 P E Luiz Meneghel 

Gols: 

Arbitro: Ronnie B Romanini 

U Esmeralda F C 

Uilian 

 01 X  01 C F Galaticos 

Lele 

19/mai 10:00 P E Jose M Gasparoni 

Gols: 

Arbitro: Devair M Silva 

Parque Brasilia F C 

Beiço, Tagira e Diogo 

 03 X  01 E C Santa Clara 

Alan 

 

  Veja a tabela 

  Confira a classificação 

  Saiba os artilheiros  

  Consulte o regulamento 

    

  voltar 
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