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Num investimento global de 550 mil euros

Relvado do campo da Lagoa
quase pronto
Foto: CML

Novo relvado sintético está sendo colocado no campo da Lagoa
Depois da demolição dos muros que limitavam o rectângulo do jogo, e da tribuna do campo municipal João Gualberto Borges Arruda, decorre agora a colocação do novo relvado
sintético.
As obras do novo relvado, a margem de segurança entre as
linhas laterais e ﬁnais e as novas vedações, que passam a estar
de acordo com o que está regulamentado, estão orçadas em 250
mil euros.
Numa nota de imprensa divulgada pela Câmara Municipal

de Lagoa, a Presidente refere tratar-se
da “continuidade de investimentos em
estruturas municipais que estejam ao
serviço da comunidade”.
Cristina Decq Mota classiﬁcou de
“grande investimento” a requaliﬁcação
do campo, relembrando que “tem sido
beneﬁciado para a prática da actividade desportiva do Clube Operário
Desportivo quer no âmbito da formação quer no âmbito das competições da
equipa proﬁssional”.
A Presidente aproveitou para também relembrar que o Operário “beneﬁcia de apoio autárquico no valor de
mais de 60 mil euros com o objectivo
de garantir que o clube possa desenvolver as actividades de forma mais
digna e com mais qualidade”.
Recorde-se
que
já
foram
construídos novos balneários utilizados pela equipa sénior e no início deste ano foram concluídas as intervenções de requaliﬁcação dos balneários
destinados às equipas dos escalões de
formação, lavandaria, rouparia e espaço para adaptação de um
gabinete técnico, bem como sistemas de águas quentes e sanitárias. Em fase de conclusão está o ginásio de preparação física.
Para apoio às actividades sociais do clube, foi construído
um alpendre.
A Câmara Municipal de Lagoa anunciou que o investimento
no campo João Gualberto Arruda nestes últimos meses foi de
550 mil euros.

A nova Direcção do Sporting Ideal faz uma aposta séria e organizada no futsal, cuja estreia aconteceu na época passada, com
a participação de equipas masculinas de juniores e de seniores e
feminina de juniores.
Uma das novidades foi a inclusão como Vice-presidente da
Direcção de José Araújo Lopes, grande entusiasta da modalidade,
ex-director da Associação de Futebol de Ponta Delgada. Foi criada
uma secção própria que já organizou todas as equipas técnicas e
directivas com vista à nova temporada.
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Criado departamento da modalidade

Presidente Ricardo Silva conheceu treinadores das equipas de
futsal do Sp. Ideal
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Sporting Ideal aposta no futsal

Foto José Lopes

Pub

A apresentação aconteceu na sede do clube da cidade da Ribeira
Grande.
O treinador da equipa sénior é João Furtado, que esteve a treinar
a Casa do Povo do Livramento. Terá como adjunto Luís Pavão e
como treinador de guarda-redes André Benevides. Elson Teixeira é
o director do departamento sénior.
Para os juniores masculinos o treinador escolhido é Bruno Gomes, ex-Clube Escolar de Vila Franca do Campo. Manuel Catarino
e Duarte Pavão são os directores.
As equipas de seniores (em estreia no clube) e de juniores femininos terão Vítor Sousa, ex-Atalhada FC, como treinador e como
adjunto Marco Teixeira. Ambos serão ajudados pelas directoras
Anabela Cabral e Crisálida Pacheco. Nos juniores João Bravo é o
técnico-adjunto e como directores do departamento Ana Teixeira e
Eduardo Cabral.
O Presidente Ricardo Silva enalteceu o trabalho que este novo
grupo está a realizar no clube, pedindo que “honrem o bom nome
do Sporting Ideal” frisando que “com humildade se chega longe na
modalidade”.
Ricardo Silva, agradeceu também às jogadoras e aos directores
de juniores femininos a boa época que realizaram, saldada com as
conquistas da Taça Honra e do Campeonato de São Miguel bem
como a boa presença no Campeonato Regional. Enalteceu ainda o
5.º lugar dos juniores masculinos entre dez equipas no Campeonato
de São Miguel.
Muitos dos atletas e das atletas marcaram presença na reunião.
No ﬁnal, cada equipa técnica procurou junto com os directores ﬁnalizarem as inscrições para a época que se avizinha.
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