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Filipe Carreiro vence II Grande 
Prémio dos Remédios

Subiu ao 5.º lugar

S. Miguel continua representada

Clube k em terceiro

Com a participação de 110 atletas Sp. Ideal venceu jogo atrasado

Taça de Portugal de futsal

Voleibol

Com organização conjunta das Juntas de Fre-
guesia dos Remédios, Ajuda e Pilar da Bretanha, 
e com colaboração com a Associação de Atletis-
mo de S. Miguel (AASM), decorreu no passado 
domingo, 20 de novembro, o II Grande Prémio 
dos Remédios da Bretanha, segunda prova do 
Campeonato de Corridas de São Miguel, destina-
do a todos os escalões desde os Benjamins aos 
Veteranos. 

A prova contou com a participação de 110 
atletas, teve um formato diferente do habitual, co-
meçando numa localidade e terminado numa ou-
tra. O tiro de partida foi dado no Remédios pelas 
10h30, passando pela Ajuda da Bretanha e tendo 
terminado no Pilar da Bretanha, sendo o percurso 
de 10.400m, percorrido pelos Seniores e Juniores 
Masculinos.

Os restantes escalões foram dispostos ao lon-
go do percurso e partiam quando o primeiro atleta 
do percurso principal passava pelos referidos pon-

tos. Desta forma, os Veteranos correram 7400m, 
estando colocada a sua partida 3 Km à frente da 
partida da corrida principal. Da mesma forma, os 
Juvenis percorreram 4Km, os Iniciados 2Km e os 
Infantis e Benjamins 1Km.

Coletivamente, o grande vencedor geral de 
clubes foi o Clube Desportivo e Cultural Juven-
tude Ilha Verde (JIV) com 295 pontos, seguido 
do Clube Desportivo Operário de Lagoa (CDOL) 
com 189 pontos e pelo Clube Desportivo de S. 
Clara com 116 pontos. 

Na prova principal de 10400m, disputada por 
Seniores e Juniores masculinos, a equipa ven-
cedora foi o CDOL com 12 pontos, seguido do 
Núcleo Sportinguista de S. Miguel (NSSM), com 
13 pontos e do Clube Desportivo Escolar Gine-
tes / Morcegos com 26 pontos. Individualmente, 
venceu o atleta Filipe Carreiro com o tempo de 
37’58” (CDOL), seguido de Nuno Silva (38’40”) 
e Saulo Machado (38’52”), ambos do NSSM.

O Sporting Ideal subiu 
ao 5.º lugar da série “E” 
do Campeonato de Por-
tugal PRIO de futebol, ao 
vencer, na Ribeira Grande, 
por 3-1, o Desportivo de 
Fátima.

O encontro estava 
em atraso da 3.ª jornada. 
Agendado para o sábado, 
dia 10 de Setembro, um 
problema técnico no avião 
da Azores Airlines que 
transportava de Lisboa a 
caravana do Desportivo de 
Fátima impediu a viagem.

O Desportivo de 
Fátima adiantou-se no 
marcador aos 23m por Mamadi Thiago, mas na 
segunda parte a equipa do Sporting Ideal conse-
guiu ultrapassar a desvantagem.

A entrada de médio André Oliveira, uma das 
boas unidades da equipa da cidade da Ribeira 
Grande, ajudou a que aos 58m Ivan Reis igualasse 
a passe de Paulo César. Aos 78m Amaral, acabado 
de entrar, fez o 2-1 com um “chapéu” ao guarda-
redes do Fátima, Nuno Ribeiro, aproveitando um 
pontapé longo do seu guarda-redes Imerson.

A 4 minutos do tempo regulamentar, nova-
mente a passe de Paulo César, Artur Santos fixou 
o resultado final em 3-1.

Foi a terceira vitória em casa do Sporting ide-
al, que, curiosamente, ainda não empatou ao fim 
de 10 jogos no campeonato. O Operário e o Cara-
pinheirense estão na mesma situação.

A segunda vitória seguida do Sporting Ideal 
fez com que igualasse o Benfica de Castelo Bran-
co no 4.º lugar, mas a equipa onde atua o lagoense 
João Ventura (mais um bom jogo, agora frente ao 
Vitória de Setúbal, para a Taça de Portugal, 0-2) 
tem menos um jogo.

A formação da ilha de S. Miguel pode sonhar 
com os dois primeiros lugares que dão acesso à 
fase de subida. Domingo recebe o líder Sertanen-
se e se conquistar os 3 pontos ficará muito bem 
posicionada para discutir outros voos.

Classificação atual da série “E”: 1.º Serta-
nense, 22 pts; 2.º Operário, 21; 3.º Desp. Fátima, 
19; 4.º Benfica de Castelo Branco (menos 1 jogo), 
18; 5.º Sporting Ideal, 18; 6.º União de Leiria, 16; 
7.º Vitória de Sernarche, 11; 8.º Carpinheirense, 
9; 9.º Associação de Oleiros, 6 e 10.º Naval (me-
nos 1 jogo), 1 pt.

Norte Crescente e Atlético dos Ginetes 
estão pela primeira vez na 3.ª eliminatória da 
Taça de Portugal de futsal masculino.

O Norte Crescente foi a Vila Pouca de 
Aguiar eliminar a Casa do Benfica local, clas-
sificada em 9.º e penúltimo lugar na série “A” 
da 2.ª divisão, ganhando por 4-1.

Na época passada o Norte Crescente, atual 
2.º classificado da série Açores da 2.ª divisão 
nacional, não passou da 2.ª eliminatória. Per-
deu, em Lisboa, por 7-5, com o Atlético, depois 
de ter eliminado a Casa da Ribeira, por 4-0.

Na 1.ª fase desta competição, o Norte Cres-
cente eliminou o Sporting de Sabugal.

O Atlético dos Ginetes, incorporado na 
zona Sul, jogou em Ferreira do Alentejo com o 
Sporting Ferreirense. No final do tempo regu-
lamentar registava-se um empate a 3 golos, re-
sultado que se manteve no prolongamento. No 
desempate por pontapés desferidos da marca de 
grande penalidade, o Atlético dos Ginetes con-
verteu duas contra nenhuma do Ferreirense. O 

guarda -redes dos Ginetes voltou a 
estar em excelente plano.

A equipa alentejana ocupa o 8.º 
e antepenúltimo lugar na série “F” 
da 2.ª divisão, com duas vitórias, 
2 empates, 4 derrotas e 21-24 nos 
golos.

O Atlético dos Ginetes,  penúl-
timo da série Açores, afastou na 
ronda anterior, em Chaves, a As-
sociação Cimo da Castanheira (2-2 
no tempo regulamentar e 2-4 nas 
penalidades).

Pelo caminho ficou o Matraqui-
lhos. Foi goleado pela Associação 
Cultural e Recreativa de Lordelo, 
por 8-1. A equipa da freguesia de 

Guimarães é 4.ª classificada da 1.ª 
divisão do campeonato de futsal da 

Associação de Futebol de Braga.

SANTA CLARA DE FORA

O Santa Clara não repetiu a boa prestação 
da época passada na Taça de Portugal femini-
na.

Perdeu, sábado, em Torres Vedras, por 4-3, 
com a Associação Recreativa e Cultural de Ar-
neiros, dando uma excelente luta à equipa que 
lidera o principal campeonato da Associação 
de Futebol de Lisboa, com 8 vitórias e 1 em-
pate.

O Arneiros, com 46-12 em golos nos 9 jo-
gos do campeonato, sentiu imensas dificulda-
des para afastar a formação de Ponta Delgada.

Na época passada o Santa Clara atingiu 
a 4.ª eliminatória, baqueando, em S. Miguel, 
em Janeiro deste ano, por 4-3, com o Clube 
Desportivo da Ourenta, que militava no cam-
peonato nacional.

Foi a terceira vitória em casa do Sporting ideal

Marcaram pelo Norte Crescente, João Teixeira, Fábio 
Melo, Rui Lopes e Tó Oliveira

O Clube Kairós (K) de Ponta Delgada é o ter-
ceiro classificado da 1.ª divisão feminina de volei-
bol, mas com mais jogos do que as equipas que o 
rodeiam na classificação.

Na dupla ronda do fim-de-semana, realizando os 
jogos no seu pavilhão, na Fajã de Baixo, o Clube 
K perdeu com o campeão em título, o Porto Volei 
2014, por 3-0 (17-25; 19-25 e 15-25), vencendo 
domingo, por 3-1 (25-12; 25-13; 21-25 e 25-15), o 
último classificado, o Sporting de Braga.

Com 4 triunfos e com duas derrotas, o regressa-
do clube da ilha de S. Miguel tem feito uma prova 
regular na 1.ª divisão. Tem os mesmos pontos do 
Leixões, só que as atletas da equipa de Matosinhos 
disputaram 4 jogos, vencendo-os todos.

O Porto Volei, que foi domingo ganhar ao Pico, 

ao Ribeirense, por 3-0 (25-20; 25-18 e 25-
17), tem 5 vitórias e zero derrotas, sendo 
o guia isolado.

Com uma derrota, somando 3 vitórias, 
está o Castêlo da Maia, com 7 pontos. As 
restantes equipas têm mais do que uma 
derrota.

Clube K e Sporting de Braga são as 
únicas equipas com 6 jogos realizados.

O Ribeirense ao vencer o Sporting de 
Braga, por 3-0 (25-22; 25-18 e 25-17), 
tem apenas 5 pontos, mas com menos dois 
encontros do que o Clube K.

Resultados da 5.ª jornada: Ribeiren-
se-Sp. Braga, 3-0; Clube K-Porto Volei, 

0-3; Boavista-Lusófona V. C., 3-2; Castêlo da Maia-
Belenenses, 3-1; Atlético de Famalicão-Escola 
Pedro Eanes, 3-0. O jogo Guifães-Leixões foi adia-
do para sábado próximo.

Nos jogos antecipados, como referimos acima, o 
Ribeirense ganhou ao Braga por 3-0 e o Ribeirense 
perdeu, por 3-0, com o Porto Volei.

Classificação: 1.º Porto Volei 2014, 14 pts; 2.ºs 
Leixões e Clube K, 12; 4.º Atlético de Famalicão, 
10; 5.ºs Castêlo da Maia, Belenenses e Escola Pedro 
Eanes Lobato, da Amora, 7; 8.º Guifães, 6; 9.º Ri-
beirense, 5; 10.º Lusófona Volei Clube, de Lisboa, 
4; 11.º Boavista, 2 e 12.º Sp. Braga, 1

Filipe Carreiro, ladeado Nuno Silva e Saul Machado  


