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Voltou a treinar após 8 meses

27

Sporting Ideal prepara segunda fase

João Botelho está no Operário Gustavo fica, Traoré testa
(Foto SCM)

Recorde-se que pelas 16h30 de hoje realiza-se
os sorteios das fases de subida e de manutenção/
descida do Campeonato de Portugal.
Operário e Praiense estão na zona Sul, fase
de subida, enquanto Sporting Ideal, Lusitânia e
Angrense estão na série “E” com mais 5 equipas
para evitarem a descida.
PRAIENSE REFORÇA-SE
O Praiense acaba de adquirir mais um jogador
para a frente de ataque, visando a subida à 2.ª Liga
de futebol.
Trata-se de Patrick Igwe, de 19 anos de idade,
que estava a jogar no Alcanenense. Em 20 jogos
apontou 7 golos. Natural da Nigéria, foi júnior do
Paços de Ferreira e do clube de Alcanena.
Recorde-se que o Praiense já havia recrutado
no Alcanenense o avançado Luís Tavares.
MORREU AMÂNDIO DE CARVALHO

João Botelho, aquando da sua passagem pela
selecção Sub-21
João Botelho está desde o início desta semana
a treinar no Operário. Depois de um período de
8 meses de paragem, o guarda-redes micaelense
resolveu regressar aos campos de futebol.
João Botelho, 31 anos de idade, decidiu fazer
um interregno numa carreira começada em 1999
depois ter voltado na época passada ao Santa Clara, onde realizou 21 jogos na LedmanLigaPro (2.ª
Liga).
Desde a temporada de 2011/12 que tem estado
no Operário. No início da temporada de 2013/14
regressou ao Santa Clara, mas após 4 jogos foi
novamente para o clube da Lagoa, tendo efectuado 18 partidas.
Em 2014/15 foram 35 os jogos pelo Operário,
batendo o recorde de tempo sem sofrer golos, ultrapassando o feito de Vitor Baia, numa época que
a equipa esteve a lutar pelo subida à 2.ª Liga.
Na temporada passada o Santa Clara, por comum acordo com o Operário, resgatou João Botelho.

Amândio de Carvalho faleceu esta Sexta-feira, aos 79 anos de idade, vítima de doença prolongada. O antigo dirigente esteve ligado à Federação Portuguesa de Futebol entre 1983 e 1986
e, depois, entre 1998 e dezembro de 2011, tendo
dedicado grande parte da sua vida ao movimento
associativo e em particular ao futebol.
Foi o responsável pelas selecções que participaram no Europeu de 1984, em França, e no Mundial de 1986, disputado no México
A FPF decretou um minuto de silêncio em todos os jogos das competições organizadas pelo organismo, em memória do antigo Vice-presidente.

Traoré quando em Novembro assinou pelo
Marítimo da Madeira
O Sporting Ideal está a preparar a participação na fase de manutenção/descida com todo o
cuidado, analisando a possibilidade de reforçar
o grupo de trabalho devido a algumas lesões
que devem ser prolongadas.
Desde há cerca de três semanas que treina
Gustavo, um brasileiro que tem agradado ao

treinador Luís Roquete, ao ponto de ser quase
certa a contratação.
Além de Mohamed Saleh, de 19 anos de
idade, de nacionalidade líbia, e do marroquino
Otmane Boayad, de 24 anos de idade, atletas
que estão ligados ao Santa Clara, também começou a testar o médio do Mamadu Traoré, de
22 anos de idade, natural do Mali.
Este atleta já fez uma travessia por 6 clubes
de 6 países. Aos 19 anos destacou-se no Stade
Malien, do Mali, sagrando-se campeão, com
presenças nas competições africanas de clubes
e na competição de sub 18 de seleções daquele
Continente.
Seguiu-se o SWFL Adrenaline, da cidade
de Naples, Florida, Estados Unidos da América, e o C. D. Platense, das Honduras. Voltou a
África para representar o AS Pélican, da cidade
de Lambaréné. Até que aterrou em Portugal, ingressando no Alta de Lisboa, equipa da Divisão
de Honra da Associação de Futebol de Lisboa.
Jogou entre 23 de Outubro e 20 de Novembro
passado. As boas exibições conduziram-no
ao Marítimo da Madeira, mas como não tem
jogado na equipa “B”, veio à experiência ao
Sporting Ideal.
Ricardo Silva, Presidente do clube “verde
branco” da cidade da Ribeira Grande, referiu
que sobre Saleh e Boayad “ainda não tomamos
qualquer decisão ﬁnal e neste momento não podemos fazer esta avaliação”, conﬁrmando que
“o acordo que temos com o Santa Clara, através
do empréstimo dos atletas, está a ser cumprido
e nos próximos dias iremos tomar uma decisão
ﬁnal.”
Relembrou Ricardo Silva que “há restrições
orçamentais e tendo em conta que não podemos ﬁcar com jogadores só por ﬁcar, quando
temos jogadores nossos no plantel que também
podem desempenhar o mesmo papel”, mas está
ciente de que “o tempo urge e vamos ter de tomar decisões no mais curto espaço de tempo.”
O Sporting Ideal comemorou na passada
Quinta-feira 86 anos de existência. Na edição
de amanhã contamos apresentar um apontamento sobre as homenagens prestadas, com
realce para o distinto jornalista João de Brito
Zeferino.

Desporto na Ribeira Grande com apoio camarário superior
a 500 mil euros
O apoio ao desporto no Concelho da Ribeira
Grande tem vindo a conhecer um forte incremento
em virtude das políticas deﬁnidas pelo Executivo
em funções que tem vindo a trilhar um caminho
de incentivo à prática desportiva com indiscutíveis ganhos para a saúde pública.
A Câmara da Ribeira Grande já investiu cerca
de 500 mil euros nos últimos três anos na actividade desportiva concelhia, seja através do apoio
direto aos clubes e associações, seja por via da
criação de novos espaços desportivos ou recuperação/manutenção dos existentes, dotando-os de
melhores condições, segundo a nota enviada à
nossa redacção.
Alexandre Gaudêncio deu nota pública destes
números na sessão solene comemorativa do 86.º
aniversário do Sporting Clube Ideal. “A Câmara
da Ribeira Grande tem vindo a realizar um forte investimento no desporto e só nos últimos três
anos apoiamos a atividade desportiva em cerca de
meio milhão de euros.”
O Presidente da autarquia lembrou, a propósito, algumas medidas introduzidas que estão

a contribuir para o desenvolvimento da prática
desportiva no concelho. “Regulamentamos os
apoios através da criação do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto, permitindo assim que
as associações ou os clubes possam ser apoiados
mediante critérios deﬁnidos”, disse.
Alexandre Gaudêncio vincou que a Câmara da
Ribeira Grande foi pioneira nos Açores na criação
de uma medida de apoio ao desporto, através da
celebração de contratos-programa de desenvolvimento desportivo que permitem “protocolar diretamente com as associações desportivas as inscrições dos atletas federados, libertando os clubes de
um pesado encargo ﬁnanceiro no início de cada
temporada.”
Para além disso, acrescentou, “foram celebrados protocolos com os centros de dia do concelho
para que os idosos possam usufruir da piscina Viriato Madeira” e foi criado na Ribeira Grande o
primeiro Centro Municipal de Marcha e Corrida
que presta apoio personalizado a quem queira praticar as atividades de caminhada, marcha ou corrida, com percursos pré-deﬁnidos e com distintos

graus de diﬁculdade.
A concluir a sua intervenção, Alexandre Gaudêncio parabenizou o Sporting Ideal por mais um
aniversário, congratulou-se pela boa campanha

que a equipa sénior está a realizar no campeonato
de Portugal e realçou os feitos conquistados pelas
equipas femininas de futsal júnior e sénior que
sagraram-se campeãs de São Miguel.

