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Atletas do Azores Open Future 

encantadas com a beleza de S. Miguel

Alexandre Gaudêncio realça o mérito 

do título alcançado pelo Sporting Ideal

Após visitarem alguns locais turísticos

Campeão da Liga MEO Açores

As atletas que estão a participar no Azores Open Future mos-

traram-se encantadas com a beleza da ilha de S. Miguel, após uma 

visita pela ilha.

Num merecido momento de pausa na competição, o Clube de Té-
nis de S. Miguel presenteou as atletas e equipas presentes no Azores 
Open Future com um passeio pela ilha de S. Miguel.

Tendo as Furnas como destino final, a comitiva do Torneio Azo-
res Open Future aproveitou para recolher algumas fotografias das pai-
sagens de S. Miguel, relaxar e conhecer um pouco melhor a cultura 
açoriana.

Com grande parte do primeiro torneio cumprido, faltando apenas 
as meias-finais e finais a decorrer este Sábado e Domingo, esta iniciati-
va foi muito apreciada pelas atletas.

É de destacar que a grande maioria das atletas continuarão na ilha 
de S. Miguel, pois Segunda-feira tem início o segundo torneio Azo-
res Open Future. Filipe Frias destaca que “esta estratégia resulta num 
maior número de inscrições nos torneios, pois permite rentabilizar a 
vinda aos Açores”.

Para este fim-de-semana está programada a final de pares (Sábado 
pelas 15h00 horas) e a final de singulares (Domingo pelas 15h00 ho-
ras), que decorrerão na sede do Clube de Ténis de S. Miguel na Fajã de 
Cima. Com entrada gratuita, Filipe Frias espera que “o público apro-
veite a oportunidade para assistir a finais que se antevêem bastante re-
nhidas. Além disso, com o bom tempo a brindar-nos julgamos que este 
é um bom programa de fim-de-semana, sobretudo para famílias”.

É de relembrar que os torneios Azores Open Future têm, ambos, 
um Prize Money de 10.000 dólares e que contam a presença de atletas 
com vasta experiência em competição.

A equipa de futebol sénior do Sporting Ideal que se sagrou campeã 
da Liga MEO Açores no passado Domingo, foi recebida pelo Executivo 
da Câmara da Ribeira Grande nos Paços do Concelho, momento que 
serviu para a autarquia prestar homenagem aos novos campeões e per-
petuar a conquista com a oferta de uma placa alusiva ao ceptro.

O Sporting Ideal foi o primeiro clube do concelho da Ribeira Gran-
de a conquistar o título de campeão da Liga MEO Açores, adquirindo 
por essa via o direito de ascender ao Campeonato Nacional de Seniores, 

prova que sucedeu à antiga II divisão nacional, onde o emblema leonino 
competiu na temporada 2013/14.

O presidente da autarquia e o vereador do Desporto, Alexandre 
Gaudêncio e Filipe Jorge, respectivamente, receberam no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho a comitiva do Sporting Ideal, liderada pelo pre-
sidente Jorge Amaral, estrutura técnica comandada pelo treinador Luís 
Roquete, jogadores, demais dirigentes e restante staff.

Alexandre Gaudêncio enalteceu o feito alcançado pelo Sporting 
Ideal. “É um orgulho enorme para a cidade, para o concelho e, claro, 
para o próprio clube, o título alcançado no passado Domingo”, disse, 
reconhecendo “todo o mérito” na conquista em virtude da equipa ter 
andado sempre no topo da classificação.

A subida do Sporting Ideal ao Campeonato Nacional de Seniores 
também é entendida pelo autarca como “uma forma de contribuir para o 
reforço da visibilidade do concelho no exterior, principalmente do ponto 
de vista turístico”, pelo que nesse sentido serão oportunamente articula-
das estratégias conjuntas de promoção da Ribeira Grande.

O Sporting Ideal conquistou o título de campeão da Liga MEO 
Açores na penúltima jornada da segunda fase – grupo da promoção. Já 
no final da fase regular a formação da Ribeira Grande tinha concluído as 
dezoito jornadas na liderança da prova.




