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rapazes têm lutado contra tudo e todos e até contra si próprios, combatendo determinados
vícios e maus comportamentos advindos de épocas passadas.
Esta época tem sido fantástica para mim a nível de evolução pessoal e profissional.
Trabalhar com estes rapazes tem sido uma experiência única e muito gratificante. Tenho
muito orgulho no trabalho e no esforço de todos... O nosso caminho continua quintafeira... e
de cabeça bem levantada"
Equipa inicial: 25, Rui, Tiago, Achadinha, T. Sousa (Sobral), Sérgio Andrade, Amorim (André
Ponte), Diogo Luz (Simão), Milton, Simas e João Gomes.
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quinta‐feira, 7 de novembro de 2013

JUNIORES: DERBY ELECTRIZANTE NA RIBEIRA GRANDE
ONTEM À NOITE
Realizouse na noite de ontem mais um encontro no escalão de juniores, a contar para
o Campeonato de São Miguel, onde os guerreiros foram os atletas do Sporting Ideal e
do Rabo de Peixe. O palco dos acontecimentos aconteceu no Estádio Municipal da
Ribeira Grande, onde o muito público presente foi brindado com a vitória dos locais.
Este foi um desafio impróprio para cardíacos, já que colocou em campo duas equipas
“rivais”, que na gíria se apelida de derby. Encontraramse Ideal e Rabo de Peixe numa noite
amena, mas onde s ânimos estiveram sempre ao rubro dentro de campo e fora dele, já que
os técnicos não se cansaram de puxar pelos seus pupilos. E se o Rabo de Peixe, que se
apresentou na qualidade de visitante e com uma postura digna de registo, apesar de estar
praticamente arredado do apuramento, o Ideal apresentouse numa galopada constante em
busca do golo e da vitória, o que acabou por surgir. Venceram os atletas coordenados por
Pedro França por 31, com golos de Nuno Câmara, Nuno Furtado e por Nani.
Hernâni Melo, director
do Sporting Ideal no
final
do
encontro
referiu ao DFA, que
este “foi um desafio
rápido,
mas
nós
conseguimos dominar
principalmente
na
segunda parte, onde
só existiu quase um
sentido de jogo, a
Foto: SCI
baliza dos visitantes.
E acabamos por alcançar mis uma vez os nossos objectivos que foi vencer e convencer.
Acrescento que as mais de três centenas de adeptos no estádio ajudaramnos a tem maior
força para vencer e esta vitória é deles também”.
Com este resultado, segue na frente da classificação o GD São Roque com 22 pontos e
menos um jogo, seguido do Sporting Ideal com 21 pontos.
No próximo sábado o Ideal deslocase Estádio Municipal Marques Jácome Correia, em
Ponta Delgada para defrontar o Marítimo onde podem já carimbar a passagem a fase final”
Mário Nunes (jornalista)
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terça‐feira, 5 de novembro de 2013

JUNIORES: SPORTING IDEAL FOI VENCER AO ÁGUIA DOS
ARRIFES E ESTÁ MAIS PRÓXIMO DA LIDERANÇA
Os juniores do Sporting Ideal visitaram no passado sábado o Águia dos Arrifes e
arrancaram uma vitória por 30, com três golos apontados por Nani. Ao intervalo o
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Sporting Ideal já vencia por 20.
Este
foi
um
encontro
com
grandes
momentos
de
futebol,
principalmente
na
segunda parte, pois
com a equipa da
casa a perder, e que
nunca
baixou
os
braços, deu outro
ânimo ao desafio. De
salientar o domínio
visitante, pois foi a
nota dominante e que
acabou
por
ser
confirmado pelo resultado. É que este desafio era muito importante para ambas as
formações na questão do apuramento, dado que a diferença que separava as duas equipas
na tabela classificativa era de apenas três pontos.
Assim, e após esta vitória, o Sporting Ideal mantêm a segunda posição com 18 pontos,
enquanto o Águia encontrase com 12 pontos e praticamente arredado de conseguir o
apuramento. Na primeira posição classificativa está posicionado o GD São Roque com 19
pontos, mas que conta com mais um encontro realizado relativamente ao Ideal, adversário
directo.
E o Sporting Ideal pode passar para a frente da tabela classificativa já amanhã (quartafeira)
pois recebe no Municipal da Ribeira Grande o CD Rabo de Peixe, e caso vença passa para
líder isolado.
O director dos juniores, Hernâni Melo referiu ao DFA, no final do encontro, "que esta vitória
foi muito importante pois pretendemos ser apurados e terminar no primeiro lugar. Aliás, o
lugar cimeiro da tabela pode vir a ser ocupado por nós já amanhã, caso a nossa equipa
consiga vencer o Rabo de Peixe". E o nosso interlocutor referiu ainda a importância da
presença dos adeptos do Ideal nos Arrifes, deixando um pedido aos sócios e simpatizantes
para acompanhar amanhã mais um importante desafio. "Venham ao estádio para nos apoiar
e ajudar a vencer..."  disse.
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sexta‐feira, 1 de novembro de 2013

JUNIORES: SPORTING IDEAL RECEBEU E VENCEU O MIRA
MAR SEM DIFICULDADES ‐ AFPD
Os juniores do Sporting Ideal receberam e venceram o Mira Mar SC,
por 60, no primeiro jogo da segunda volta, da primeira fase do
Campeonato de São Miguel, que decorreu no passado fimdesemana
no Municipal da Ribeira Grande.
Este foi um desafio
que só deu mesmo
verde e branco, pois
os locais jogaram
como “quiseram”,
marcaram meia dúzia
de golos e o guarda
redes da casa, foi
praticamente um
espectador.
Ao intervalo o placard
acusava 20, a favor do Ideal, o que já era demonstrativo da superioridade dos atletas
coordenados por Pedro França. Os golos do Ideal foram apontados por intermédio de Nani
(2), Nuno Furtado (exOperário), Pataco, João Frade e um autogolo.
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