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Um ano depois

Sporting Ideal de regresso ao CNS
O Sporting Ideal confirmou o
favoritismo na segunda edição do
campeonato dos Açores de futebol,
designado por Liga MEO Açores.
A equipa da cidade da Ribeira
Grande está de volta ao Campeonato Nacional de Seniores (CNS),
indo integrar a série “E”, tal como
as equipas do Angrense (vencedora da 1.ª edição) e do Praiense, cuja
manutenção deve acontecer face à
pontuação que possuem a 6 jornadas do final. Resta saber, devido
ao desenrolar das competições,
quantas equipas dos Açores vão
estar na série que reúne equipas da
zona Centro do Continente.
No jogo com o rival Desportivo
de Rabo de Peixe, o Sporting Ideal ganhou, na Ribeira Grande, por
2-0, com golos de Paulo César
Jogadores do Ideal fazem a festa na varanda do clube
(30m) e de São Pedro (65m). Um
da é muito experiente, com qualidade, mas necessita de alguns
triunfo que reconfirmou a superioridade da equipa nos 4 jogos com a turma vizinha (4 vitórias) e a retoques. Reúne muitos dos melhores jogadores da ilha de S.
superioridade na prova, como atesta a carreira de apenas ter perdido Miguel.
O Lusitânia perdeu em Angra, com Marítimo da Graciosa,
um jogo (com o Marítimo, na Graciosa) e de ter empatado 5, obtendo 17 vitórias, apontado 50 golos e sofrendo 20 em 23 jogos até ao por 1-0 (Luís Filipe, aos 36m) e acabou em 2.º lugar.
Resultados da 5.ª e penúltima jornada: Sp. Ideal-Desp. Rabo
momento (14v3e1d41-15 na 1.ª fase e 3v2e0d9-5 na 2.ª fase).
Com a intenção de manter o treinador Luís Roquete para a se- de Peixe, 2-0 e Lusitânia-Marítimo, 0-1.
Classificação: 1.º Sporting Ideal, 56 pts; 2.º Lusitânia, 48; 3.º
gunda presença no CNS, e com tempo para preparar a campanha (o
Sporting Ideal e o Coruchense, da AF Santarém, são as primeiras Desportivo Rabo de Peixe, 38 e 4.º Marítimo, 30 pts.
equipas a subirem), resta à direcção e equipa técnica delinearem
VALE FORMOSO PONTUOU
uma estrutura que corresponda aos anseios da comunidade. Ou com
jogadores apenas com formação nos Açores ou com alguns reforO Vale Formoso empatou a zero golos, nas Furnas, com o
ços vindos do Continente, num projecto semelhante ao do Operário. A experiência de todos, com a participação em 2013/14, é Sporting de Guadalupe, para a jornada 6 do grupo da manutendeterminante, com a atenuante de encontrarem adversários menos ção/descida.
Um ponto que não foi mau, mas, mesmo com a grande posfortes dos que o Sporting Ideal encontrou quando esteve na série
sibilidade de sé descerem duas equipas, o Vale Formoso tem de
“G”, com equipas da zona de Lisboa.
O grupo de jogadores que compôs o plantel desta tempora- vencer como visitado para se pôr a cobro de algum dissabor.

Organizada pelo Clube Operário Desportivo

Filipe Carreiro vence XXV Corrida Água de Pau – Lagoa

Filipe Carreiro chegou primeiro
O atleta do Clube Operário Desportivo (COD) Filipe
Carreiro, foi o grande vencedor da XXV Corrida Hager Água
de Pau – Lagoa.
A manhã do passado Domingo apresentou-se com muito vento, frio e chuva, mas não impediu os atletas de se fizerem à estrada
para percorrer cerca de oito quilómetros desde a Vila de Água de
Pau até à freguesia de Lagoa – Nossa Senhora do Rosário.

Tratou-se de uma prova inserida nas
comemorações do feriado municipal e
que contou com o apoio da Associação
de Atletismo de São Miguel e cuja organização esteve a cargo do Clube Operário
Desportivo.
Filipe Carreiro foi quem cortou a meta
em primeiro lugar, tendo no final da corrida considerado que estava na sua melhor
forma. “Hoje foi o meu dia, o vento e o
frio foi o meu maior adversário” disse o
jovem em declarações aos jornalistas.
No final foram entregues troféus aos
três primeiros lugares desde os Benjamins
a Veteranos com mais de 60 Anos. No escalão de Seniores Masculinos e desporto adaptado em cadeiras de rodas houve a atribuição de prémios até ao 10.º
lugar.
Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa, José Branquinho
voltou a destacar as dificuldades em organizar, uma vez mais, esta
prova.
O responsável pelo departamento de Atletismo do COD referiu que só graças aos apoios de algumas empresas é que foi possível organizar a mesma, deixando a lamentação da falta de apoio
por parte de algumas entidades.

Resultados: Vale Formoso-Sp. Guadalupe, 0-0; FlamengosPrainha, 1-1 e Boavista-Barreiro, 1-2.
Classificação: 1.º Sp. Gudalupe, 32 pts; 2.º Barreiro, 30; 3.ºs
Prainha e Vale Formos, 29; 5.º Boavista da Ribeirinha, 19 e 6.º
Flamengos, 12 pts.

