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Campeonato de São Miguel  1ª
fase
Juniores

Marítimo SC 1  União Micaelense 2

(resultado final)

Ao intervalo: 0  0.

Desafio realizado no final da tarde de ontem no Estádio Municipal de Jácome Correia, em
Ponta Delgada.
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sábado, 5 de outubro de 2013

JUNIORES: SPORTING IDEAL RECEBEU E VENCEU
MARITIMO SEM APELO NEM AGRADO…
Os
juniores
do
Sporting
Ideal
receberam
na
passada quartafeira
à noite o Marítimo
SC, em desafio a
contar para a 4ª
jornada da 1ª fase
do Campeonato de
Juniores de São
Miguel. Venceram
os atletas da Ribeira
Grande por 100,
num encontro onde
tudo foi verde e
branco.
Este foi um desafio que apenas teve um sentido, a baliza à guarda dos azuis da Calheta,
pois os atletas orientados por Pedro França, não deram qualquer espaço ao Marítimo e
“esmagaram” mesmo os visitantes, num resultado que já não é nada comum neste escalão.
Nada mais que uma dezena de golos sem resposta.
A equipa do Ideal entrou muito convicta no desafio, e com muita vontade aliada a uma
técnica bastante apurada conseguiu controlar o jogo quase de princípio ao fim.
Hernâni Melo, director dos locais falou ao DFA, afirmando que ”gostaria de dar os parabéns à
equipa do Marítimo que apesar do resultado, foi sempre uma equipa que demonstrou muita
organização e muita entrega, o que só valorizou mais a nossa vitória”.
Resta acrescentar que os marcadores foram Nuno Câmara (3), Nuno Furtado (2), Telmo
Correia (2), João Brum (1), João Grilo (1) e Pataco (1). De salientar a grande afluência de
público e adeptos no Municipal da Ribeira Grande. “Quero desde já agradecer todo o apoio
que foi dado à nossa equipa de juniores, e queremos sempre o apoio de todos os adeptos,
que é algo importante para os nossos jovens atletas”.
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Quanto à equipa de arbitragem apresentouse num bom nível de actuação.
Na próxima jornada a equipa do Ideal folga, deslocandose depois na 6ª jornada ao Municipal
Jâcome Correia, em Ponta Delgada para defrontar o União Micaelense.
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sexta‐feira, 4 de outubro de 2013

GUARDA‐REDES MARCO ANTÓNIO ASSINOU PELO
SPORTING IDEAL
O jovem atleta juvenil Marco António Furtado, oriundo da freguesia de Santo António,
Ponta Delgada,
assinou pelos
juniores do Sporting
Clube Ideal. Depois
de ter dado os
primeiros passos no
Clube
Desportivo Santo
António, rumou ao
CD Santa Clara.
Sempre com grande
postura e dedicação
às
redes
que
defende,
eis
que
agora o futebol levou
o até à Ribeira
Grande. De salientar
que Marco António
apesar
de
ter
assinado
pelo
escalão de juniores, também vai participar no escalão de juvenis, dada a sua idade.
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terça‐feira, 1 de outubro de 2013

JUNIORES: SANTA CLARA PASSOU NO TESTE EM ÁGUA DE
PAU
Campeonato São Miguel 1ª fase
Juniores

Santiago FC 1  CD Santa
Clara 3
(resultado final)
Ao intervalo: 0  1.
Marcadores:
Santiago  João Gomes
Santa Clara  Miguel (Sokota),
Paulo Henrique e Jota.

Desafio realizado no final da tarde
do passado sábado no Campo
Mestre José Leste, é Água de Pau, cidade de Lagoa.
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