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Pilotos da ilha de S. Miguel aderem ao Rali Ilha Azul

Pedro Vale e Rui Moniz
são as principais novidades
Foto Eduardo Reis

Azores Rally.
Rui Torres, com o seu Ford Fiesta Proto, regressa este
ano aos ralis, para além do campeão regional Ricardo Moura,
em Ford Fiesta R5.
Nas 2 rodas motrizes (2RM), a animação e a
competitividade estarão garantidas com as presenças dos
micaelenses Rafael Botelho e João Faria, bem como a participação de Marco Medeiros, perfeito conhecedor dos troços
da ilha azul porque também disputa o Troféu do Canal.
Carlos Andrade, da Terceira, estará à partida, bem como
António Ortins. A ilha Terceira terá um pelotão curto na prova do Clube Automóvel do Faial, que está a comemorar 25
anos de existência.
A juntar a este lote de pilotos, são esperados os regressos
de Marco Silva, que recentemente esteve em testes, e de Tiago Mota, ambos em Citröen Saxo.
Rafael Botelho tem intensiﬁcado os testes visando a vitória nas 2RM no
Nos VSH também são aguardadas novidades. João CorRali do Faial
reia, piloto da Terceira, deverá estar presente depois da excelente prestação do Rali Sical, tal como o regressado Ruben
A segunda prova do Campeonato de Ralis do Açores (CRA), a
Santos,
ambos em Peugeot 106.
decorrer na ilha do Faial, contará com um lote apreciável de pilotos
Além
daqueles pilotos, prevê-se a participação de pilotos da ilha
da ilha de S. Miguel.
As inscrições para o Rali Ilha Azul terminam amanhã, sendo a 2 do Faial.
O Rali Ilha Azul vai para a estrada nos dias 6 e 7 de Maio. Será
de Maio a publicação da lista de inscritos.
Estão previstos os regressos de vários pilotos na categoria RC2N, composto por nove especiais que totalizaram 86,36km dos 212,17km
categoria que na primeira prova do campeonato, o Rali Sical, na que serão percorridos.
A prova, na sua essência, volta a contar com a super-especial
ilha Terceira, esteve “despida” de competitividade. Apenas o piloto
espetáculo
da Praia do Almoxarife, na 6ª feira, dia 6 de Maio e no sáHugo Mesquita marcou presença. Assim, são esperadas as participabado
com
duas
passagens nas provas especiais Caldeira/Chão Frio,
ções dos irmãos Ruben e Estevão Rodrigues, de Pedro Rodrigues,
Jaime
de
Melo/Ribeira
do Cabo, Cabeço Verde/Fajã e Capelinhos/
de Pedro Vale e do regressado Rui Moniz, que adquiriu a viatura
Varadouro.
que pertencia a Luís Miguel Rego. O vice-campeão regional estará
Além de contar para o Campeonato de Ralis dos Açores, ponausente da prova do Faial, depois de não ter marcado presença na
tua
ainda
para o Troféu de Ralis do Canal – Além-Mar e do Troféu
prova inaugural do CRA.
Paulo
Jorge
Raposo, prova criada pelo CAF para homenagear um
Certa também a presença de José Paula, no seu Mitsubishi EVO
dos
sócios-fundadores
do clube precocemente falecido há 16 anos.
IX. O piloto que reside há muitos anos na ilha do Pico alinhará na
prova faialense e tem entre mãos um projecto que o poderá trazer ao (CA/Rallyface)

Para os Jogos das Ilhas

Selecção de andebol pronta
A selecção de andebol dos Açores, que entre 24 e 29 de Maio participa nos Jogos das Ilhas, em Maiora, está formada.
O seleccionador convocou três jogadores do Marítimo, de Ponta
Delgada, sendo a maioria (9) do Sporting da Horta.
João Ferreira, Júlio Coelho e Henrique Farias são os atletas do
Marítimo chamados, a que se juntam Gustavo Costa, da Associação
Desportiva da Graciosa, e Gonçalo Melo, dos Marienses.
Os atletas convocados da equipa juvenil faialense são: Gustavo Cipriano, Ricardo Silva, Miguel Bagaço, Gustavo Santos, Tiago Braga,
João Castro, Pedro Caeiro, Rodrigo Pinto e Isaac Neves.
Antes da partida para a ilha espanhola de Maiorca, a selecção
estagia em Almada entre os dias 21 e 23 de Maio.
No passado ﬁm-de-semana a ilha de Santa Maria recebeu o campeonato regional de juniores de andebol, com o Sporting da Horta a levar
a melhor sobre a concorrência.
O Grupo Desportivo da Casa do Povo dos Arrifes venceu apenas

um jogo, com a frágil formação terceirense do Desportivo dos Biscoitos.
Resultados: Marienses-Arrifes, 28-27; Biscoitos-Sp. Horta, 4-64;
Marienses-Sp. Horta, 23-25; Arrifes-Biscoitos, 34-16; Marienses-Biscoitos, 40-13 e Sp. Horta-Arrifes, 40-29.
O Sporting da Horta totalizou 9 pontos, 6 para o Marienses, 3 para
a Casa do Povo dos Arrifes e 0 para o Desportivo dos Biscoitos.
Em relação ao grupo “A” do “regional” de iniciados, o Marítimo,
de Ponta Delgada, venceu, por 33-31 ao Sporting da Horta, perdendo
por 21-20 no jogo seguinte.
O Sporting da Horta soma 16 pontos, contra 10 do Marítimo, e 6
do Marienses.
Para o campeonato açoriano de juvenis, grupo “A”, o Marienses
venceu a Casa do Povo dos Arrifes por 39-29 e por 42-30 em ambos os
encontros. Com menos 2 jogos o Sporting da Horta totaliza 12 pontos,
os mesmos do Marienses. A Casa do Povo dos Arrifes tem 7 pontos.

Regional de pares masculinos

Pedro Ramos e Simão Medeiros campeões
Pedro Ramos e Simão Medeiros são os novos campeões regionais de Absolutos na variante de Pares Masculinos.
A dupla do Clube de Ténis de São Miguel, principal favorita à conquista da competição, preconizou exibições sem mácula,
não encontrando, ao longo do percurso, parcerias que pudessem
assumir-se como verdadeiros obstáculos.
No embate decisivo, face a Bernardo Belerique/Tiago Neves,
do Lawn Tennis Club, Ramos/Medeiros concretizaram o bom
momento, fechando as contas do título com parciais ﬁxados em
6/3; 6/4.

No I Convívio de Futsal

Cerca de 70 atletas
presentes
O I Convívio Liberdade em futsal, para crianças nascidas entre 2007 e 2010, pertencentes aos escalões de traquinas e de petizes, concentrou no pavilhão do complexo desportivo da Ribeira
Grande cerca de 70 atletas.
Durante duas horas as crianças entre os 6 e os 9 anos de idade
realizaram 12 jogos, em partidas com a duração de 10 minutos.
A esta iniciativa do Sporting Ideal aderiram o Clube Norte
Crescente/Escola Benﬁca, o Maia e o Desportivo dos Fenais da
Luz.
A Direcção da Associação de Futebol de Ponta Delgada fezse representar através do Vice-presidente José Henrique.
As bancadas do pavilhão registaram a presença de muitos
pais e de familiares dos praticantes no convívio.
No ﬁnal foram entregues pelo Presidente da Direcção do
Sporting Ideal, Ricardo Silva, e seus colegas, diplomas de participação a todos os clubes e foi feita a foto de conjunto.
Após esta cerimónia foi distribuído a todos os participantes
um lanche.

Cerca de 70 crianças, de 4 clubes, no I convívio de futsal

No dia 30 de Abril

2.ª Edição da Taça São Pedro
de Patinagem Artística
O Clube de Patinagem de São Pedro vai organizar a 2.ª edição da “Taça São Pedro em Patinagem Artística 2016”, no dia 30
de Abril 2015 (Sábado, a partir das 10h30, no pavilhão da Escola
B/I da Roberto Ivens, onde será exibida na abertura a coreograﬁa
oﬁcial do Clube.
Prova esta que tem como objectivo levar à participação e desenvolver o espírito competitivo dos atletas dos escalões de formação iniciação, benjamins e infantis, com idades compreendidas
entre os 05 anos de idade e os 11 anos, entre os vários clubes participantes da ilha de S. Miguel.

Campeão Nacional

Vasco Cordeiro felicita
Fonte do Bastardo
O Presidente do Governo dos Açores felicitou a Associação de
Jovens da Fonte do Bastardo pela conquista do título de Campeão
Nacional de Voleibol da Divisão de Elite, ao vencer o Benﬁca no
quinto jogo da ﬁnal, disputado hoje em Lisboa.
“Ao longo dos cinco jogos desta ﬁnal, a Fonte de Bastardo demonstrou sempre competência, persistência, espírito de equipa e
vontade de vencer, provando ser esta a fórmula certa para o sucesso desportivo frente a qualquer adversário, por mais forte que, à
partida, pareça ser”, salientou Vasco Cordeiro.
Na mensagem de felicitações, o Presidente do Executivo Regional saudou, assim, todos os jogadores, a equipa técnica e os
dirigentes da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo por mais
esta conquista que “honra a Região Autónoma dos Açores”, fazendo votos que a “forma meritória como foi alcançado este título de
Campeão Nacional sirva de motivação acrescida e de inspiração
para todos os jovens e atletas da Região”.
Recorde-se que esta segunda vez que a Fonte do Bastardo conquista o Campeonato Nacional de Voleibol, depois do título que
obteve na temporada de 2010/2011.

