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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

Africanos estão a treinar 
na Ribeira Grande

União Sportiva 
no Estoril

Marítimo recebe 
Alenquer

Clube K 
em Braga

Sporting Ideal recebe mais dois jogadores do Santa ClaraBasquetebol

Hóquei em Patins

Voleibol

Correio dos Açores, 21 de Janeiro de 2017

Com a equipa feminina do União Spor-
tiva de folga neste fim-de-semana, por ter 
jogado no passado Domingo, é a formação 
masculina do clube que está em actividade.

Pelas 16h00 de hoje, a contar para a 
14.ª jornada, o União Sportiva defronta, no 
Estoril, com o Salesianos do Estoril.

A turma do Estoril é 8.ª classificada no 
Grupo Centro/Sul-Sub Grupo 1, com duas 
vitórias e com 10 derrotas. O União Sportiva 
está em 4.º lugar no grupo, com 8 triunfos e 
com 3 derrotas.

Pelas 14h30 de hoje, no pavilhão Sidónio 
Serpa, em Ponta Delgada, o Marítimo de-
fronta o Alenquer e Benfica.

O jogo pertence à 12.ª jornada da zona 
Sul da 2.ª divisão nacional de hóquei em pa-
tins. Dirigem a contenda os árbitros da Asso-
ciação de Patinagem de Ponta Delgada Nico-
lau Botelho (filho) e Fernando Lopes.

O Marítimo vem de uma derrota no re-
cinto da Salesiana. Foi o segundo desaire da 
época, originando a queda do 2.º para o 4.º 
lugar, mas está a 2 pontos apenas do trio que 
lidera a zona Sul.

O Alenquer tem menos 13 pontos do que 
o Marítimo. Ocupa o 11.º lugar com 3 vitó-
rias, 1 empate e 7 derrotas, com 33-46 nos 
golos. Fora do seu ambiente só disputou 4 
desafios e perdeu-os todos. Apontou 6 golos 
e sofreu 19.

Nas três épocas anteriores o Marítimo 
ganhou em Ponta Delgada por duas vezes 
(5-4 em 14/15 e 3-2 em 15/16) e empatou a 
6 golos na primeira vez que se encontraram 
(13/14).

O árbitro de Ponta Delgada de 1.ª cate-
goria nacional, Rui Martins, vai dirigir, em 
Angra do Heroísmo o encontro Núcleo Spor-
tinguista da Terceira com o Boavista, para a 
3.ª divisão.

O Clube Kairós joga, amanhã, pelas 
16h00, em Braga, com o Sporting daquela ci-
dade, para a 16.ª jornada do Campeonato Na-
cional da 1.ª divisão de voleibol feminino.

A formação sediada na Fajã de Baixo 
tem tudo a seu favor para reforçar o 4.º lu-
gar, já que enfrenta uma equipa que está em 
10.º lugar, com duas vitórias e 10 derrotas, 
correspondendo a 6 pontos conquistados.

O Ribeirense, do Pico, recebe pelas 
20h00 de hoje o Boavista, classificado em 
11.º e penúltimo lugar, com 5 pontos.

Quinta-feira começaram a treinar na equipa do Sporting Ideal dois jogadores 
que podem ser reforços para a segunda fase do Campeonato de Portugal PRIO 
de futebol.

Ao que apuramos, tratam-se de Mohamed Tubal, internacional líbio que es-
tava a treinar no Santa Clara, e o marroquino Osmam. A dúvida por aquilo que 
apuramos é sobre Ayoub Adel Hamdi, de 23 anos, atleta líbio que jogava no Al 
Ahli Trípoli, se também irá treinar.

O treinador Luís Roquete justificou as entradas para um período de obser-
vação com “o muito bom relacionamento que o Sporting Ideal tem com o Santa 
Clara, sendo os dois jogadores cedidos e ontem fizeram o primeiro treino comi-
go. Estão cá para os observarmos e acho que é bom para as duas equipas. Se os 
vou observando o Santa Clara fará o mesmo e veremos se de facto têm potencial 
para no futuro fazerem parte dos quadros do Santa Clara ou não.”

A vinda destes atletas tinham o Santa Clara como destino, referenciados 
por um agente que tem trabalho com a SAD no mercado africano. Porém, ao 
que soubemos, o treinador Carlos Pinto não pretende nesta altura da época ter 
atletas a treinar à experiência, pelo que o destino do Sporting Ideal é uma forte 
hipótese.

Recorde-se que já está a jogar no Sporting Ideal o francês Diaby, por em-
préstimo do Santa Clara. Estreou-se no Domingo passado.

Fala-se que o Santa Clara pode receber o ponta de lança brasileiro Ronan, 
que está ao serviço do Rio Ave. Vindo na época passada do Grémio para a 
Sanjoanense, do Campeonato de Portugal, os 7 golos em 19 jogos levaram-o 
em Janeiro de 2016 para o Rio Ave. Esta época fez 10 jogos e 2 golos. Ronan 
destaca-se pelo 1,95 metro de altura.

CARLOS ALBERTO SILVA FALECEU

Faleceu, ontem, no Brasil, Carlos Alberto Silva, aos 77 anos de idade. Orien-
tou o Santa Clara na época 2002/2003, na I Liga, não conseguindo evitar a des-
cida da equipa.

O treinador sagrou-se bicampeão português de futebol no comando técnico 
do FC Porto, em 1992 e 1993, tendo ainda vencido a Supertaça portuguesa, em 
1992.

Natural de Belo Horizonte, Carlos Alberto Silva, que chegou ao comando 
da selecção brasileira, teve um início de carreira fulgurante no futebol do seu 
país, liderando o Guarani na conquista do primeiro e único título nacional da 
sua história, em 1978.

Além do FC Porto, o ex-treinador, que liderou também o Palmeiras, Vasco 
da Gama, Goiás e Santos, comandou ainda fora do Brasil os espanhóis do De-
portivo e os japoneses do Yomiuri Kawasaki, pelo qual se sagrou campeão ja-
ponês, em 1991.

Luís Roquete, tem mais dois jogadores em observação 
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