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terça‐feira, 30 de abril de 2013

SPORTING CLUBE IDEAL JÁ COMEÇOU A REFORÇAR‐SE…
O atleta Bruno Melo já renovou contrato, enquanto Ariston Ramalho assinou hoje pelo
Sporting Clube Ideal. Uma aposta madrugadora dum clube que se prepara para jogar na 2ª
Divisão Nacional, ao lado de um outro clube micaelense, o Clube Operário Desportivo.
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Autocross

Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

Automóvel
Badminton

sábado, 27 de abril de 2013

Barcos

SPORT CLUB ANGRENSE: ROLDÃO DUARTE É O NOVO
TREINADOR

Basquetebol

Roldão Jacinto Coelho Duarte, 47
anos, técnico Grau II/UEFAB, já
representou o SC Angrense como
jogador,
tendo
representado
igualmente o CD Operário, onde
fez toda a sua formação, CD
Santa Clara, SC Lusitânia, SC
Praiense e SC Vilanovense.

Ciclismo

O técnico que já orientou SC
Vilanovense na 3ª Divisão  Série
Açores, vem assim suprimir a
saída do técnico João Eduardo.

Futebol ‐ Séniores

Boccia
BTT
CNH
CNPDL
Futebol ‐ Escolas
Futebol ‐ infantis
Futebol ‐ Iniciados
Futebol ‐ Juniores
Futebol ‐ Juvenis
Futsal
Ginástica
Golfe

Foto: SCA

DFA/SCA
Publicada por Mário Nunes à(s) 00:54
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segunda‐feira, 22 de abril de 2013

HOQUEI
Hóquei em Patins
JUDO
Karate
karaté
Karting
Kickboxing

FUTEBOL: CÂMARA DA RIBEIRA GRANDE FELICITOU O
SPORTING IDEAL PELA SUBIDA À II DIVISÃO NACIONAL

Montanhismo

A Câmara Municipal da Ribeira Grande felicitou o Sporting Clube Ideal pela vitória
alcançada ontem frente ao Praiense, que lhe permitiu ascender à II Divisão Nacional
de Futebol.

Natação

Motas
Motocross
outras
Parapente
Patinagem

O presidente da Câmara, Ricardo
Silva, transmitiu felicitações ao
presidente do Clube, em seu nome
e em nome da autarquia e formulou
votos de maiores sucessos para
esta
nova
fase
do
clube
ribeiragrandense.

Pesca
Pólo aquático
Surf
Ténis
Ténis de mesa
TIRO
TT
Vela

Ricardo Silva tem enorme orgulho
em ver um clube da terra subir à II
divisão nacional de futebol. O
Presidente
da
autarquia
congratulou ainda toda a equipa,
direção do clube e adeptos por esta
conquista.

Veteranos
VOLEIBOL
Xadrez

Seguidores

DFA/CMRG
Publicada por Mário Nunes à(s) 23:10
Etiquetas: Futebol ‐ Séniores
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segunda‐feira, 15 de abril de 2013

Seguidores (51) Seguinte

SÉRIE AÇORES: RABO DE PEIXE “ADIOU” A FESTA DO
SPORTING IDEAL
CD Rabo de Peixe 3  Sporting Ideal 1 (resultado final)
Ao intervalo: 2 – 1.
Marcadores:
Rabo de Peixe  Zé Manuel, José Vieira e Raião.
Ideal  Bruno Melo

Seguir

Arquivo do blogue
Janeiro 2017 (5)
Dezembro 2016 (14)

Na vila piscatória de
Rabo
de
Peixe
realizouse ontem um
derby de grandes
emoções
e
que
colocou em campo o
Rabo de Peixe e o
Sporting Ideal, num
desafio com destinos
diferentes
no
apuramento à subida
de divisão. A equipa
da casa não facilitou
e deixou bem marcado o seu bom futebol e o excelente momento que atravessa o conjunto
de Jaime Vieira. E tanto assim foi que ao intervalo, o Rabo de Peixe já vencia, para no final
ganhar o jogo por uma margem mais dilatada (31).

Novembro 2016 (19)
Outubro 2016 (27)
Setembro 2016 (33)
Agosto 2016 (25)
Julho 2016 (20)
Junho 2016 (28)
Maio 2016 (32)
Abril 2016 (40)
Março 2016 (49)
Fevereiro 2016 (42)
Janeiro 2016 (50)
Dezembro 2015 (37)
Novembro 2015 (47)
Outubro 2015 (47)
Setembro 2015 (51)

Este é sempre um derby efervescente, pois são duas formações da cidade da Ribeira
Grande que lutam cerradamente por bons resultados, o que fez encher ontem por completo o
Campo de Jogos do Bom Jesus.

Agosto 2015 (35)
Julho 2015 (34)
Junho 2015 (36)

O Sporting Ideal entrou com maior vivacidade na partida a pensar que poderia realizar a
festa no final do desafio já que se vencesse assegurava a subida de divisão acompanhando
o Praiense.

Maio 2015 (35)

Aos 10 minutos Bruno Melo com um remate a cerca de 35 metros da baliza não deu a
mínima hipótese ao guardaredes Imerson. Estava aberto o marcador, e este golo
madrugador foi o bastante para os homens da casa “acordarem”, já que passaram a
apresentarse em campo de forma mais estratégica e a avançar de forma mais assertiva
para o contraataque. Por volta dos 25 minutos, o Rabo de Peixe ganha um livre descaído
para a direita, da forma como atacava, que Zé Manel cobrou de forma exemplar, e com a
ajuda de Gustavo, que foi mal batido estava feito o empate.

Fevereiro 2015 (36)

A partir de então o Rabo de Peixe imprimiu muita garra no jogo, mas sem os homens
orientados por o Professor Rui Mosca continuarem a mostrar que tudo era possível. Mas,
acabou por serem os locais a marcar novamente por volta dos 40 minutos, com José Vieira
a ter uma arrancada pela direita, finalizando com um potente remate que culminou num
grande golo. Estava feito o 21, e dada a volta ao resultado.

Julho 2014 (50)

Na parte complementar o Sporting Ideal, como lhe competia, soltouse mais em campo e
veio mais para a frente em busca do golo, o que acabou por não acontecer. Para dificultar
mais a manobra ao Ideal, viuse a braços com a expulsão de São Pedro, aos 70 minutos,
que tinha entrado pouco antes, por falta sobre o guardião local. Volvidos cinco também o
Rabo de Peixe viu Zé Manuel a ser expulso por acumulação de amarelos.

Fevereiro 2014 (143)

Os últimos minutos da partida foram muito mexidos onde imperou o nervosismo e os “gritos”
dos técnicos para dentro do campo a serem nota dominante. Era momentos de autêntica
euforia em busca do golo para os visitantes, ao passo que os locais tentavam segurar o
resultado. Mas, o Rabo de Peixe enquanto segurava o marcador acabou por investir num
contraataque e acabou por dilatar o marcador para o 31, por intermédio de Raião, que tinha
acabado de entrar.

Setembro 2013 (134)

Com esta derrota, o Sporting Ideal adiou a subida de e simultaneamente a festa.

Março 2013 (121)

Abril 2015 (37)
Março 2015 (34)
Janeiro 2015 (36)
Dezembro 2014 (39)
Novembro 2014 (46)
Outubro 2014 (52)
Setembro 2014 (67)
Agosto 2014 (47)
Junho 2014 (67)
Maio 2014 (127)
Abril 2014 (118)
Março 2014 (137)
Janeiro 2014 (168)
Dezembro 2013 (137)
Novembro 2013 (178)
Outubro 2013 (156)
Agosto 2013 (112)
Julho 2013 (100)
Junho 2013 (113)
Maio 2013 (125)
Abril 2013 (126)
Fevereiro 2013 (128)
Janeiro 2013 (148)
Dezembro 2012 (155)

Jaime Sousa

Novembro 2012 (171)
Outubro 2012 (153)
Setembro 2012 (79)
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Agosto 2012 (66)
Julho 2012 (85)
Junho 2012 (112)
Maio 2012 (153)
Abril 2012 (165)
Março 2012 (164)

Publicada por Mário Nunes à(s) 12:20

Fevereiro 2012 (105)

Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

Janeiro 2012 (97)
Dezembro 2011 (74)

sábado, 13 de abril de 2013

Novembro 2011 (111)

FUTEBOL: CD SANTA CLARA JOGA HOJE EM AROUCA À 14
HORAS

Outubro 2011 (114)
Setembro 2011 (104)
Agosto 2011 (79)
Julho 2011 (106)
Junho 2011 (126)

O CD Santa Clara à
espreita ao inicio da
tarde, a subida de
divisão.

Maio 2011 (157)
Abril 2011 (152)
Março 2011 (169)
Fevereiro 2011 (138)
Janeiro 2011 (123)

DFA

Dezembro 2010 (131)
Novembro 2010 (186)

Publicada por Mário Nunes à(s) 14:57

Outubro 2010 (212)

Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

Setembro 2010 (144)
Agosto 2010 (145)
Julho 2010 (143)

segunda‐feira, 25 de março de 2013

Junho 2010 (212)

SÉRIE AÇORES: RABO DE PEIXE RECEBEU E VENCEU
ANGRENSE

Abril 2010 (268)
Março 2010 (43)

Série Açores  3ª Divisão Nacional
CD Rabo de Peixe 2  SC Angrense 1

Maio 2010 (279)

(resultado final)

Ao intervalo: 2 – 0.
O Desportivo de Rabo de Peixe recebeu e venceu a difícil formação da Ilha Terceira, que se
deslocou a São Miguel com o intuito de vencer e desta forma se aproximar do Praiense na
tabela classificativa.
Mas os intentos do
SC
Angrense
acabaram por sair
frustrados, já que a
formação de Jaime
Vieira apresentouse
em campo com garra
e muito querer, e
cedo mostrou que
pretendia
arrecadar
os três pontos em
disputa. E se os
visitantes
necessitavam de pontos, acabaram por perder em duas frentes, pois o Sporting Ideal
orientado pelo Prof. Rui Mosca acabou por vencer na Praia da Vitória, o Praiense por 10.

Direitos
Reservados
Todas as fotos,
imagens e outras,
aqui publicados têm
direitos reservados,
pelo que não podem
ser reproduzidas sem
consentimento do
seu autor.

Tempo em Ponta Delgada

Quanto ao desafio propriamente dito, o Rabo de Peixe não deu tréguas em casa, e mostrou
que afinal é uma equipa com bom futebol e capaz de dar cartadas perante adversários de
renome, como era o caso do Angrense. A ajudar os atletas da Ribeira Grande esteve uma
massa associativa que encheu por completo o Campo de Jogos do Bom Jesus, e que não
se cansou de incentivar e puxar pelos homens da casa.
O placard abriu ao minuto 32, através da marcação de um livre directo marcado por Vítor
Vieira, que não deu hipóteses ao guardião visitante. Já sobre o intervalo, Delcio não
aguentou a arrancada de Valtinha, e viu a sua baliza ser fuzilada pela segunda vez. Assim,
o desafio chegou ao intervalo com a vantagem de 20, para o Rabo de Peixe.
A perder o Angrense entrou na parte complementar com vontade de virar o resultado, e
avançou para a frente de ataque, como lhe competia, mas sempre com os locais a
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espreitarem o contraataque. Por volta dos 80 minutos, surgiu o tão ansiado golo terceirense,
mas o Rabo de Peixe recuou no terreno, numa atitude inteligente de defesa que lhe valeu a
vitória, e o arrecadar de três preciosos pontos.
De salientar que a formação de Rabo de Peixe dedicou a vitória ao jogador LÉLÉ, que está a
passar um mau bocado porque seu pai, foi vítima de um AVC, estando internado no hospital.

Texto e Foto: Jaime Sousa

Publicada por Mário Nunes à(s) 23:10
Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

REGIONAL SENIORES: CAPELENSE RECEBEU E VENCEU O
ÁGUIA E É MAIS LIDER
Campeonato de São Miguel 
Seniores
2ª fase  3ª Jornada
Apuramento do Campeão
Capelense Sport Club 4  Águia
Clube Desportivo 2 (resultado
final)
Ao intervalo: 2  0.
Outro resultado:
GD São Roque
Formoso 3

1



FC Vale

Classificação:
1º Capelense 31 pts
2º Vale Formoso 29 pts
3º Águia 23 pts
4º São Roque 18 pts
Próxima jornada realizase
semana de 6/7 de Abril:

no

fimde

FC Vale Formoso  Águia Sport Clube
Capelense Sport Club  GD São Roque

Mário Nunes
Fotos: Maria Rocha/DFA

Publicada por Mário Nunes à(s) 00:42
Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

sexta‐feira, 15 de março de 2013

SÉRIE AÇORES: SPORTING IDEAL E RABO DE PEIXE
ENCONTRAM‐SE EM JOGO ESCALDANTE....
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domingo, 10 de março de 2013

SÉRIE AÇORES: RABO DE PEIXE E PRAIENSE EMPATARAM…E
SOUBE A POUCO
Fase de Campeão  Série Açores
1ª jornada

CD Rabo de Peixe 1  SC Praiense 1

(resultado final)

Ao intervalo: 0 – 1.
Marcadores:
Rabo de Peixe – Zé Manuel
Praiense – Vítor Alves
Esta manhã, jogouse no Campo
do Bom Jesus, na Vila Piscatória
de Rabo de Peixe, mais um desafio
da Série Açores, colocando em
campo os locais e o invencível
Praiense. Este era sem dúvida um
desafio
muito
complicado,
teoricamente para os atletas da
Ribeira Grande, pois os visitantes
continuam a somar pontos e a
solidificar a sua posição na tabela
classificativa.
Aliás, e tanto assim foi, que
passavam apenas 5 minutos de
jogo, e já o marcador a acusar a
vantagem para a equipa da
Terceira, num bonito golo de Vítor Alves.
Mas era ainda muito cedo, para se definirem horizontes, e os locais que nunca se deixaram
abater por o nome sonante do adversário, vieram ao de cima, começaram a trocar a bola de
forma estratégica, e pelo solo. E desta forma, foram várias as vezes que o empate esteve
iminente, falhando a finalização. Com esta teimosia e vontade de alcançar o empate surgiu o
intervalo com o Rabo de Peixe a perder, mas a não se dar por vencido.
Na parte complementar, igualmente à passagem do minuto 5, eis que surgiu o tão almejado
golo da igualdade por intermédio de Zé Manuel, e aconteceu uma autêntica explosão de
alegria no Campo de Jogos. Este golo nasceu de uma grande jogada dos irmãos Valtinha e
Zé Manuel, com este último a não falhar com um potente remate.
E ao contrário do que se podia esperar, seria o Rabo de Peixe a conseguir as melhores
oportunidades de golo, e o marcador só não se dilatou para os locais, por pura falta de sorte.
A bola foi duas vezes ao poste e uma vez à barra, e guardaredes André resolveu o resto.
É caso para dizer que este resultado e perante o que se passou na realidade no relvado, foi
um empate que soube a pouco para o Rabo de Peixe, e que serviu mais o Praiense que o
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Rabo de Peixe, pois a derrota terceirense esteve iminente.

Texto e Foto: Jaime Sousa

Publicada por Mário Nunes à(s) 21:14
Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

segunda‐feira, 18 de fevereiro de 2013

CD SANTA CLARA RECEBEU E VENCEU PORTIMONENSE
2ª Liga  28ª Jornada
CD Santa Clara
Portimonense SC 1
final)

3

(resultado

Ao intervalo: 1 – 1.

Marcadores:
Santa Clara – Platini, Pacheco e
Godinho.
Portimonense – Chico.
Desafio realizado hoje no Estádio de
São Miguel, em Ponta Delgada.

DFA
Foto: Mário Nunes
Publicada por Mário Nunes à(s) 00:38
Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

terça‐feira, 5 de fevereiro de 2013

SÉRIE AÇORES: RABO DE PEIXE COM RAÇA E CRER
CONQUISTA VITÓRIA
No passado domingo, na Vila piscatória de Rabo de Peixe, o Desportivo local recebeu
e venceu o Marítimo da Graciosa, mas tiveram que suar a camisola que envergavam, e
de que maneira. Para os atletas de Jaime Vieira levarem de vencida a formação da
Graciosa, foi preciso os locais unirem esforços, jogar numa toada de coesão e união
acima de tudo, pois os atletas da Ribeira Grande não esperavam tanto empenho por
parte dos visitantes.
O CD Rabo de Peixe
entrou em campo a
pressionar bastante e
teve
logo
nos
primeiros
minutos
algumas
oportunidades
de
golo,
mas
que
pecavam
na
finalização.
Mas
tantas vezes o Rabo de Peixe atacou em busca do golo, que o mesmo acabou por fazer a
sua aparição aos 24 minutos, por intermédio de Lélé. E embalados pelo primeiro golo, os
locais voltaram a visar volvidos quatro minutos, numa jogada pela esquerda com
cruzamento para a área onde se encontrava Valtinha totalmente solto de marcação, e desta
forma a fazer o segundo golo para os da casa.
O Marítimo da Graciosa não desarmou, mas encontrava sempre pela frente uma formação
bem estruturada e muito bem definida, tanto mais que aos 35 minutos, surgiu mais uma
oportunidade flagrante para os locais dilatarem o marcador. Na continuação desta jogada e
em contraataque do Marítimo, o atleta Gervásio não perdoou e reduziu para 21. Assim,
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terminou a primeira parte, com o Rabo de Peixe a ir para os balneários a vencer por margem
mínima, o que não trazia segurança para a segunda metade do encontro para os homens da
casa.
Por volta dos 60 minutos, e após a marcação de um pontapé de canto, com a defesa dos
locais a ficar parada, novamente Gervásio a aproveitar para igualar a partida (22).
O técnico Jaime Vieira que não gostava muito do que via, pois nos seus horizontes estava
apenas a vitória, mexeu no seu esquema táctico, tirando Tiago e Leandro, e refrescando o
ataque da sua equipa com a presença de Vítor Vieira e Osvaldo. Estas alterações
provocaram uma autêntica revolução em campo, que levou por várias vezes a que o Rabo
de Peixe estivesse com o golo nos pés, mas a pouca sorte aliada à falta de pontaria e ao
guardaredes visitante, sempre muito atento, fazia teimar o resultado numa igualdade a duas
bolas.
Os últimos minutos foram um autêntico frenesim, com os nervos a pairar dentro e fora das
quatro linhas. Já perto do final do encontro, surgiu um livre na esquerda que foi bem
executado por Márcio Lima, onde apareceu Yaya para a rececpção, que de cabeça e num
gesto rápido fulminou autenticamente o guardião do Marítimo (32).
Uma vitória muito sofrida, mas a premiar a formação que durante os 90 minutos mostrou
maior força de vontade em arrecadar os três pontos em disputa, e essa equipa foi o Rabo de
Peixe.

Texto e Foto: Jaime Sousa

Publicada por Mário Nunes à(s) 08:34
Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

domingo, 3 de fevereiro de 2013

FUTEBOL: FC VALE FORMOSO RECEBEU E VENCEU À
TANGENTE O UNIÃO MICAELENSE
CAMPEONATO DE SÃO MIGUEL 1ª DIVISÃO
FC Vale Formoso 1  C. União Micaelense 0 (resultado final)
Num jogo nem sempre bem jogado
de parte a parte, a equipa do Vale
Formoso conseguiu mais uma
vitória, com um golo de Xuxula
ainda na primeira parte. Assim
perante este resultado, O FC Vale
Formoso mantem o primeiro lugar
da tabela classificativa, agora com
a diferença de 4 pontos, para o
adversário
mais
directo,
o
Capelense SC.
Valeu o esforço dos jogadores e
espírito de sacrifício onde a vontade e crer da formação das Furnas, assim como o apoio
incondicional dos muitos adeptos Furnenses presentes. "Foi magnifico termos sentido o
calor humano dos nossos adeptos a puxarem pela nossa equipa, o que nos deu mais alento
e acabámos mesmo por lhes retribuir esse calor humano, com uma importante vitória" 
referiu u dirigente do clube das Furnas.
O FC Vale Formoso amealhou assim três pontos neste curto campeonato, e cada ponto é
importante, pois o próximo desafio da equipa das Furnas é mais uma batalha difícil com o
Águia, no próximo sábado.
De salientar que Xuxula, acabou por sair do jogo lesionado, desconhecendose a gravidade
da lesão.
Outros resultados:
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União Nordeste 1  Águia 4
Mira Mar 2  São Roque 2

DFA C/Futebol Clube Vale Formoso
Foto: FC Vale Formoso
Publicada por Mário Nunes à(s) 22:08
Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

2ª LIGA: SANTA CLARA RECEBEU E EMPATOU COM O
DESPORTIVO DAS AVES
2ª Liga  26ª Jornada
Futebol Seniores

CD Santa Clara 2  Desportivo das Aves 2 (resultado final)
Ao intervalo: 1  2.
Marcadores:
Santa Clara  Tony (38`); Accioly
(50`).
D. Aves  Renato Santos (5`);
Vasco Matos (41`).

Desafio que decorreu esta tarde no
Estádio de São Miguel, em Ponta
Delgada.

Árbitros:
Paulo
Batista,
da
AF Portalegre, que teve como
assistentes José Braga e Valter
Rufo, sendo Mário Botelho (São
Miguel) o 4ª árbitro.
Nota
para
a
equipa
de
Arbitragem: Nota negativa, pois
apresentou dualidade de critérios
prejudicando ambas as formações,
com destaque para o Santa Clara,
onde as cartolinas que deveriam
sair do bolso do árbitro, ficaram por
fazer
a
sua
aparição,
nomeadamente em dois lances de
perigo para a baliza visitante.
Uma partida com muitas quedas e
pouca imaginação por parte da equipa da casa, que correu sempre para evitar o prejuízo, do
resultado desfavorável que sentiu na pele por duas vezes. A falta de elementos no banco de
Luís Miguel, para tapar as fugas dos atletas do Aves não eram muitas e foram realizadas
um pouco tardias. Chegado o intervalo, o Santa Clara foi para os balneários a perder por 12.
A parte complementar começou logo com um alento de esperança com Accioly a voltar a
empatar a partida para os homens da casa, mas a não conseguirem ir mais além.
Por seu turno o Desportivo das Aves que via o tempo a correr, teve vários jogadores no
chão, mercê de pequenos toques mas que serviam na perfeição para se gastar mais tempo
de jogo. Tempo esse que escasseava ao Santa Clara, que foi tentando o golo da vitória, e já
perto do final do encontro quase o conseguia, valeu na altura a boa intervenção do guarda
redes Carlos Marafona.
O Santa Clara que vinha de dois empates e uma derrota em Tondela, voltou a empatar em
casa, e assim perdeu a possibilidade de arrecadar mais dois preciosos pontos.
Depois do desafio de hoje, o Santa Clara encontrase na nona posição com 37 pontos, ao
passo que o Desportivo das Aves, que sonha na subida, desceu para quinto lugar com 41
pontos, em igualdade pontual com o quarto classificado, o Tondela.
Na frente da tabela classificativa continua isolado e sem qualquer ameaça o Belenenses
com 60 pontos. Relativamente aos próximos desafio do Santa Clara, realizase já na
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próxima
semana
com
uma
deslocação
à
cidade
de
Matosinhos
para defrontar o
Leixões, para na semana seguinte
receber o Portimonense, em Ponta
Delgada.
Texto: Mário Nunes (jornalista)
Fotos: Mário Nunes c/ Maria
Rocha/DFA

Publicada por Mário Nunes à(s) 21:14
Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

sábado, 2 de fevereiro de 2013

FUTEBOL SÉRIE AÇORES: ANGRENSE RECEBE O PRAINHA ‐
TERCEIRA
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Publicada por Mário Nunes à(s) 01:10
Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

sexta‐feira, 1 de fevereiro de 2013

FUTEBOL SENIORES: SPORTING IDEAL RECEBE NO
DOMINDO O SANTIAGO
Campeonato Nacional de 3ª Divisão  Série Açores
2ª volta
Sporting Ideal  Santiago FC
Desafio que se vai realizar pelas 15 horas, no Estádio Municipal da Ribeira Grande.
DFA
Publicada por Mário Nunes à(s) 00:28
Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

domingo, 27 de janeiro de 2013

SÉRIE AÇORES: SPORTING IDEAL JOGA HOJE NO VITÓRIA
DO PICO

Publicada por Mário Nunes à(s) 12:20
Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

domingo, 20 de janeiro de 2013

SÉRIE AÇORES: PRAIENSE VENCEU FLAMENGOS E
CIMENTOU LIDERANÇA ‐ FAIAL
Série Açores  14ª jornada
em futebol
FC Flamengos 0  SC Praiense 2
Ao intervalo: 0  0.

(resultado final)
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Marcadores: Fábio Vicente e Vasco
Goulart.
Desafio realizado ao inicio da tarde
de hoje no Estádio da Alagoa, na
Ilha do Faial.

Este foi um desafio que envolveu
duas formações com caminhos
opostos na Série Açores, pois os
locais que ocupam a última
posição da tabela, receberam e perderam com o Praiense que em catorze jornadas, venceu
treze desafios. Portanto o prognóstico para este jogo não parecia difícil, e a lógica acabou
mesmo por acontecer com a formação terceirense a vencer por 20, cimentando assim a
liderança.
O primeiro golo aconteceu aos 58 minutos por intermédio de Fábio Vicente, que abriu o
activo terminando desta forma com a resistência do Flamengos, que fazia um esforço
tremendo para aguentar a pressão visitante, pois os visitantes apresentavam maior tempo
de posse de bola e um domínio técnico por excelência. De ressalvar que os faialenses
espreitavam de quando em vez a baliza terceirense, mas sem sucesso. E pelo contrário,
acabou por ser o Praiense a marcar novamente aos 80 minutos por intermédio de Vasco
Goulart. Estava feito o resultado, e o Flamengos ficou com os 5 pontos que tinha, ao passo
que o Praiense passou a somar 40 pontos, e uma liderança mais sólida na tabela
classificativa.
Relativamente à arbitragem, esta merece nota positiva para João Silva, que viajou de Braga,
e que soube gerir bem o encontro, tendo necessidade de apresentar alguns cartões amarelos
para conseguir segurar o desafio, pois a determinado momento sentiuse um certo
nervosismo dentro das quatro linhas por parte de alguns jogadores.
António Cruz/DFA (no Faial)
Publicada por Mário Nunes à(s) 17:51
Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

sábado, 19 de janeiro de 2013

SÉRIE AÇORES: ANGRENSE E SANTIAGO ENCONTRAM‐SE
NO MUNICIPAL DE ANGRA ‐ TERCEIRA

Publicada por Mário Nunes à(s) 03:46
Etiquetas: Futebol ‐ Séniores

segunda‐feira, 14 de janeiro de 2013

SANTA CLARA VENCEU A NAVAL E SUBIU AO SEXTO LUGAR
DA GERAL
2ª Liga  22ª Jornada
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CD Santa Clara 2  Ass. Naval 1º Maio 0

(resultado final)

Ao intervalo: 1  0.
Marcadores:
Santa Clara  Luís Carlos e Reguila (ambos os golos de penalty)
Desafio realizado na tarde de ontem no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O CD Santa Clara venceu ontem a Naval por 20, em jogo relativo a 22ª jornada da 2ª
Liga de futebol. Anteviase uma partida difícil, até porque a equipa da Figueira da Foz
vinha faminta de pontos, e de um empate a uma bola com o FC Porto "B". Igualmente,
os encarnados de Ponta Delgada traziam da última jornada um empate a uma bola,
com o Benfica "B".
Ora, desta forma os comandados por Luís Miguel entraram em campo com o pensamento,
apenas e só, na vitória. E se pensaram em vencer, melhor se posicionaram em campo com
uma estratégia eficaz e que acabou por dar os seus frutos, mesmo ainda no decorrer da
primeira parte, com um golo de Luís Carlos, que surgiu da marcação de uma grande
penalidade a castigar o guardaredes Guilherme, que fizera falta sobre Alex. Desta falta
violenta, Guilherme acabou por ser foi punido pelo árbitro com expulsão directa, passando a
Naval a jogar com dez elementos. Mas a Naval, após o golo, fez questão de arrepiar as
hostes da casa, por intermédio de André Carvalhas, que enviou com violência a bola ao
poste, tendo o esférico acabado por sair. Podia ter acontecido o empate, mas a sorte
bafejou a equipa da casa neste lance.
A parte complementar foi bastante rápida com os visitantes a correr atrás do prejuízo e em
busca constante do golo, o que acabou por não acontecer. E em jogo de equilíbrio técnico,
marcou quem teve engenho e arte, e essa formação foi o Santa Clara que se apresentou
sem receio de avançar sempre que
podia para a baliza da Naval.
Com garra e muita vontade dentro
das quatro linhas, o Santa Clara
acabou por marcar o segundo golo
por intermédio de Reguila, já em
período de descontos. Aconteceu
na marcação de uma grande
penalidade, e estava feito o 20.
Terminava
desta
forma
as
esperanças
da
Naval
em
conquistar pelo menos um ponto,
pois o tempo de jogo estava a
escassos segundos de terminar.
Com esta vitória o Santa Clara
ascendeu à sexta posição da geral,
com 34 pontos, em igualdade
pontual com o Benfica "B" e União
da Madeira. Já a Naval caiu para a
12ª posição, com os mesmos 29
pontos.
No próximo fimdesemana, o
Santa
Clara
deslocase
ao
Belenenses, que é líder isolado e
potencial vencedor desta prova,
pois apresenta 12 pontos de
avanço
sobre
o
segundo
classificado, que é o Sporting "B".
Mário Nunes (jornalista)
Fotos: Mário Jorge Santos/DFA
Publicada por Mário Nunes à(s) 22:38
Etiquetas: Futebol ‐ Séniores
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