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domingo, 22 de setembro de 2013

JUNIORES: SPORTING IDEAL RECEBEU E VENCEU ÁGUIA
DOS ARRIFES
O Sporting Ideal recebeu e venceu o Águia dos Arrifes, no escalão de juniores por 4
0, num jogo muito
disputado. Os
grandes momentos
de futebol
aconteceram no
Estádio Municipal
da Ribeira Grande,
principalmente
quando os golos
fizeram a sua
aparição,
nomeadamente por
Telmo Correia, que
visou por duas
vezes, por Paulo
Sousa e ainda por
João Brum.
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“De salientar a grande moldura humana presente no Municipal da Ribeira Grande, teve um
grande e importante papel que nos ajudou a conseguir vencer um difícil adversário. Gostaria
ainda de dar os parabéns à equipa do Águia pela grande entrega, organização e
determinação neste desafio. Só com a garra dos visitantes, este encontro teve um gosto
especial”.
No próximo sábado os juniores do Sporting Ideal deslocamse ao Campo do Bom Jesus, em
Rabo de Peixe, num duelo Ribeiragrandense, sempre muito apetecível, sendo que os atletas
do Ideal, pela boca do seu director Hernâni Melo, contam com o apoio de todos os adeptos
que se possam deslocar a Rabo de Peixe para nos apoiar este embate que se espera
quente.
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JUNIORES: UNIÃO MICAELENSE VENCE AO INTERVALO O
MIRA MAR EM PONTA DELGADA
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