
Correio Desportivo

Telemóvel: 917 637 227
CONTACTE-NOS!
Verá que valeu apostar no serviço 3 em 1

Precisa de fazer
reparações na sua casa?

Experimente e contrate
a mesma pessoa para

fazer “três em um”

Precisa de quem lhe
faça arranjos

na rede de água?
Precisa de serviços

de pintura?

Pub

Pub

Pub

A luta continua

Rabo de Peixe na perseguição Equipas de S. Miguel em alta

Para Sporting  Ideal e Operário

Campeonato de Futebol dos Açores À nona jornada da 2.ª divisão de futsal

Correio dos Açores, 17 de Janeiro de 2017

À 9.ª jornada da série Açores da 2.ª divisão nacional de futsal, as 
três equipas da ilha de S. Miguel concorrentes à segunda edição ganha-
ram todas, o que sucedeu pela primeira vez.

O Norte Crescente goleou, por 6-0, o Fazendense, mantendo o pri-
meiro lugar, isolado, enquanto a equipa das Flores mantém o 3.º lugar, 
mas já 7 pontos do adversário de sábado, à noite.

Nuno Ferreira (14m e 39m), Fábio Melo (15m e 20m) e Tó Olivei-
ra (18m e 23m) marcaram os golos do Norte Crescente.

A Atalhada prossegue a recuperação. Vai no terceiro jogo a pon-
tuar. Foi ao Pico derrotar, por 6-5, o Boavista, num jogo emotivo e 
de resultado incerto, com a seguinte marcha do marcador: 0-1 Minho-
ca (7m); 0-2 Pedro Cabral (11m); 1-2 Rui Alberto (14m); 2-2 Fábio 
Pacheco (auto golo, 17m) e 3-2 ao intervalo, por Rui Alberto (18m). 
3-3 Fábio Pacheco (24m), 3-4 Minhoca (25m), 4-4 João Silva (30m), 
5-4 João Silva (31m), 5-5 Fábio Pacheco (36m) e 5-6 Pedro Cabral 
(39m).

A equipa da Atalhada já deixou o penúltimo lugar e está a 4 pontos 
do Boavista de São Mateus.

Registo para a primeira vitória no campeonato do Atlético dos Gi-
netes. Recebeu e venceu, por 4-1, o Posto Santo, estando a 1 ponto da 
formação da ilha Terceira.

O Matraquilhos venceu a Casa da Ribeira, por 2-0, mantendo-se a 
2 pontos do lider Norte Crescente, que recebe no próximo sábado.

Classificação após 9 jornadas: 1.º Norte Crescente, 24 pts; 2.º Matra-
quilhos, 22; 3.º Fazendense, 17; 4.º Boavista do Pico, 12; 5.º Casa da Ribei-
ra, 10; 6.º Atalhada, 7.º Posto Santo, 6 e 8.º Atlético dos Ginetes, 5 pts.

O Desportivo de Rabo de Peixe ao somar os três pontos na jor-
nada 14.ª do Campeonato Futebol dos Açores, mantém-se na perse-
guição ao Sporting Guadalupe, que cedeu um empate a duas bolas 
na deslocação ao campo do Barreiro.

O Desportivo de Rabo de Peixe derrotou por 3-0, o Marítimos 
de São Mateus, com golos de Valtinha, 29 e 52 (g.p.), e com Luís 
Flôr aos 72 a fixar o resultado final.

A equipa de Rabo de Peixe a partir do 25.º minuto dominou 
por completo o jogo, desperdiçando muitas oportunidades de golo, 
principalmente na segunda parte, a partir do momento em que os 
jogadores do Marítimos cederam fisicamente.

Registou-se a ausência na equipa de Rabo de Peixe, de Marci-
nho que cumpre 5 jogos de suspensão por ter agredido Rui Carvalho 
no jogo da anterior jornada em São Roque. O médio dos “amarelos” 
foi punido com três jogos.

O Desportivo de São Roque conquistou um precioso ponto na 
deslocação a Santa Cruz, contra o Marítimo da Graciosa, e mantém-
se na luta por um dos cinco primeiros lugares. 

Quem se atrasou nesta corrida foi o União Micaelense ao voltar 
a não ganhar em casa. Cedeu ao empate a um golo frente ao Vila-
novense. Até começou bem, com o golo de Tiago Silva no primeiro 
minuto. Vilanovense cresceu e empatou por Paulo Miranda, no pri-
meiro minuto da segunda parte.

O União Micaelense não teve de novo no banco o treinador 
Pedro Costa, agora suspenso por vinte dias e multado em 30 euros.

O Prainha continua a fazer uma boa carreira, sendo o 3.º classi-
ficado a oito pontos do líder Guadalupe.

Resultados da 14.ª jornada
Marítimos 0-0 São Roque, Cedrense 0-2 Prainha, U. Micaelense 

1-1 Vilanovense, Rabo de Peixe 3-0 Marítimos, Barreiro 2-2 Gua-
dalupe.

Classificação:
1.º Guadalupe 33 pts. 2.º Rabo de Peixe 26, 3.º Prainha 25, 4.º Vi-

lanovense 23, 5.º São Roque 19, 6.º Marítimo 18, 7.º U. Micaelense 
18, 8.º Marítimos 13, 9.º Barreiro 10, 10.º Cedrense 4.        

A duas jornadas do final da fase regular da série “E” do Campe-
onato de Portugal PRIO de futebol, Sporting Ideal e Operário con-
tinuam na luta por um dos dois lugares de acesso à fase de subida, 
inserido na zona Sul com mais 7 equipas.

Tal como se previa, atendendo à valia dos adversários, só por 
coincidências fortes é que Sporting Ideal e Operário não conquista-
vam os 3 pontos.

O Sporting Ideal venceu, na Ribeira Grande, por 4-1, o Carapi-
nheirense, equipa que foi a primeira a marcar, aos 11m, por Faria. 
Mas só uma equipa forte psicologicamente, motivada, com valia é 
que numa circunstância de pressão consegue atingir a vitória e por 
números expressivos. Amaral (18m) empatou, Ivo Batista (38m) 
colocou o resultado favorável, por 2-1, ao intervalo. Ivan Reis mos-
trou o epíteto de “o terrível”, fechando a contagem com os golos 
aos 79m e 83m.

O Sporting Ideal tem dois jogos complicados. Desloca-se a 

Leiria e recebe o Benfica de Castelo Branco, que também estão na 
luta. Mas a 2 pontos do segundo classificado, sem a obrigação das 
restantes equipas, tudo pode acontecer. A verdade é que poucos 
pensariam que a equipa da cidade da Ribeira Grande estaria nesta 
posição.

O Operário, jogando com a Naval da Figueira da Foz, em Can-
tanhede, ganhou por 5-1, perante uma equipa que só teve dois em-
pates e sofreu 68 golos em 16 jogos.

Jorginho, aos 39m, Hugo Simões, aos 48m, Fábio Gomes, aos 
53m, e Bata, aos 59m e 85m marcaram para o Operário. O ponto de 
honra da Naval foi da autoria de Rodrigo, aos 75m.

A 4 pontos do Sertanense, que defronta, domingo, na Sertã, o 
Operário tem naquela partida a possibilidade de aumentar a candi-
datura. Não é fácil porque depende de terceiros, mas também tudo 
pode acontecer. No último jogo, na Lagoa, com o Carapinheirense, 
os 3 pontos são muito prováveis. A equipa permanece nesta luta.

O Desportivo de Fátima está praticamente apurado como pri-
meiro classificado, havendo 5 equipas a lutarem por um lugar.

Resultados da 16.ª jornada: Sp. Ideal-Carapinheirense, 4-1; 
Naval-Operário, 1-5; Sertanense-Vitória de Sernarche, 2-0; Ass. 
Oleiros-União de Leiria, 0-4 e Desp. Fátima-Benfica Castelo Bran-
co, 1-0.

Classificação: 1º Desportivo de Fátima, 37 pts; 2.º Sertanense, 
33; 3.º Sporting Ideal, 31; 4.ºs União de Leiria e Operário, 29; 6.º 
Benfica Castelo Branco, 28; 7.º Vitória de Sernarche, 13; 8.ºs Asso-
ciação de Oleiros e Carapinheirense, 12 e 10.º Naval, 2 pts.

Na série “F”, onde estão as equipas da ilha Terceira, o Praiense 
empatou em Mafra a zero, o mesmo resultado no Alcanenense-An-
grense. Em Angra Lusitânia e Torreense empataram a 1 golo.

Classifcação: 1º Praiense, 40 pts; 2.º Mafra, 38; 3.º Torreense, 
36; 4.ºs Caldas e Alcanenense, 25; 6.º Vilafranquense, 18; 7.º Gafe-
tense, 16; 8.º Lusitânia, 15; 9.º Angrense, 8 e 10.º Alcobaça, 5 pts.

Grilo tenta a sua sorte em mais um ataque do Sp. Ideal 
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