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As três equipas que procuram o 10.º lugar ganharam

Agora é esperar pela última jornada
Sporting Ideal, Estrela de Vendas Novas e Operário ganharam na penúltima jornada da série “E” do
Campeonato de Portugal, mantendo as posições com
que partiram para esta ronda.
Melhor está o Sporting Ideal porque se encontra
em lugar de permanência. As outras duas estão em
posições de descida.
O Sporting Ideal continua com 1 ponto de avanço sobre o Estrela de Vendas Novas e 2 sobre o Operário.
Na última jornada o Sporting Ideal joga no campo do Casa Pia, que já não pode chegar ao 2.º lugar, e
o Estrela de Vendas Novas no campo do Olhanense,
que ainda pode chegar ao 2.º lugar e aos 60 pontos.
O Operário recebe o Farense, vencedor da série só
com uma derrota - em Faro -, com 3 empates, com
63 golos marcados e 10 sofridos.
Todas terão de ganhar e esperar por um deslize
dos opositores. Mas há quem tenha mesmo de vencer na perspectiva de o Sporting Ideal perder. São os
casos do Operário e do Estrela de Vendas Novas, que
acabou por ressurgir na recta ﬁnal. Um empate não
dá para ambas.
Sem hipóteses de permanência ﬁcaram as equipas algarvias do Almancilense, do Lusitano de Vila
Real Santo António e do Moncarapcahense, e ainda
a alentejana do Castrense.
O Sporting Ideal dominou praticamente todo o
jogo mas só marcou um golo. Foi aos 67m por Ivan
Reis, dez minutos depois de ter rendido Bruno Mendes.
O Operário “encheu a barriga” de golos. Cinco
(5-3) em Castro Verde sobre o Castrense. Foi a única
goleada da época. Cinco golos fora havia marcado a
equipa lagoense a 17 de Janeiro do ano passado, na
Figueira da Foz, com a Naval (5-1).
Aos 16 minutos ganhava por 3-0. Mamadu Ca-

Nenhum jogador ﬁcou fora da festa do golo do Sporting Ideal (Foto José Araújo)
mará marcou aos 5m e aos 10m e Hugo Simões aos
16m. Aos 23m Wellington Júnior fez o primeiro do
Castrense.
Ruizinho, aos 49m, apontou o 4-1 de grande
penalidade, reduzindo Carlos Amarante aos 53m. O
5-2 foi da autoria de Ariano, aos 66m. Jorge Carochinho, aos 81m, ﬁxou o resultado ﬁnal nos 5-3. O
Castrense desceu...
Os cartões amarelos proliferaram. Não quiseram
ﬁcar atrás dos golos. Foram 9, cinco para o Operário.
Ruizinho viu o décimo primeiro da época.

Resultados da 29.ª jornada: Sp. Ideal-Pinhalnovense, 1-0; Castrense-Operário, 3-5; Lusitano Vila
Real Santo António-Moncarapachense, 1-1; Estrela
Vendas Novas-Casa Pia, 4-2; Oriental-Moura, 3-0;
Armacenenses-Almancilense, 0-0; Farense-Louletano, 4-1 e Olímpico Montijo-Olhanense, 1-2.
Classiﬁcação: 1.º Farense, 78 pts; 2.º Oriental,
60; 3.º Olhanense, 57; 4.º Casa Pia, 53; 5.º Armacenenses, 44; 6.º Pinhalnovense, 43; 7.ºs Louletano e
Moura, 41; 9.º Olímpico Montijo, 37; 10.º Sporting
Ideal, 32; 11.º Estrela Vendas Novas, 31; 12.º Operá-

rio, 30; 13.ºs Almancilense e Lusitano Vila Real Santo António, 25; 15.ºs Castrense e Moncarapachense,
23 pts.
Na série “D” o Praiense empatou a zero, na Terceira, com o Vilafranquense. Está em 3.º com 53
pontos, a 13 do líder Mafra e a 7 do Vilafranquense.
O Lusitânia empatou em Coruche, com o Coruchense, a 2 golos, sendo o 14.º com 28 pontos. Em
último ﬁcará o Sporting de Guadalupe, que empatou a zero, na Graciosa, com o Torreense. Soma 15
pontos.

Desportivo de Rabo de Peixe ganhou

Hóquei em Patins - Juvenis

Resta voltar a ganhar e esperar

Marítimo é tri-campeão
açoriano

pontos em disputa, tal com a equipa da ilha Graciosa.
Uma coisa é certa. Ao ﬁnal da
tarde de domingo todas as equipas
saberão o que lhes irá acontecer.
Três dos melhores jogadores
de São Miguel e dos Açores, que
estão a esgotar o prazo de validade para estarem noutros palcos,
foram os marcadores dos golos
no Pico da Pedra. Valtinha fez o
1-0 e o 2-1 para o Desportivo de
Rabo de Peixe, somando 17 golos
legais... Amaral empatou a 1 golo
para o Marítimo.
Classiﬁcação do grupo da
Valtinha, mais 2 golos no campeonato, somando 17 só esta época, não terá virado as costas a subida: 1.º Angrense, 54 pts; 2.º
Fontinhas, 43; 3.ºs Desportivo de
palcos mais mediáticos e melhor remunerados? (Foto Henrique Barreira/”Sempre em Jogo”/Rádio Atlântida).
Rabo de Peixe e Prainha, 39 e 5.º
Marítimo, 38 pts.
O Desportivo de Rabo de Peixe ganhou ao Marítimo da GraNo grupo da despromoção, o
ciosa e subiu ao 3.º lugar do grupo da promoção, mas só tem mais Vale Formoso cumpriu o oitavo jogo sem perder (VVEEEVVV).
um jogo para realizar e possui mais 1 ponto de que o adversário de Ganhou, nas Furnas, por 2-1, ao União Micaelense, com golos
domingo, agora o 5.º classiﬁcado.
de Berto. Xuxula apontou o tento da equipa de Ponta Delgada,
À equipa da ilha de São Miguel resta ir vencer ao Pico, ao que sofreu a primeira derrota desde 3 de Março. Foram 5 jogos a
Prainha, jogo agendado para as 11h00 de domingo, e aguardar pontuar (VEEVVD).
pelo que irá acontecer ao Sporting Ideal e ao Operário, esperanNa Vila Nova, na Terceira, o Desportivo de São Roque empado, tal como mais 2 clubes, que só baixe um do Campeonato de tou a 1 golo com o Vilanovense. O veterano Rui Carvalho responPortugal.
deu na 2.ª parte ao golo de Érico na etapa inicial. Foi o segundo
Melhor está o Fontinhas. Ao derrotar o campeão Angrense, empate dos “amarelos” nesta fase, onde averbaram 3 vitórias e
por 2-1, ﬁcou com mais 5 pontos do que o 5.º classiﬁcado. Jo- duas derrotas.
gando com o Marítimo, em Santa Cruz (domingo, às 11h00), e
Classiﬁcação: 1.º Vale Formoso, 44 pts; 2.º Vilanovense, 32;
com o Prainha, em casa, tem tudo para não pensar que ainda pode 3.º Desportivo de São Roque, 29; 4.º União Micaelense, 22 e 5.º
descer.
Flamengos, 1 pt.
O Prainha tem os mesmos pontos do Rabo de Peixe, mas tem 6

Na ﬁla de trás: David Matos, Henrique Cabral, Ruben
Fonseca, Bernardo Cruz e João Tavares.
À frente: Alexandre Resendes, José Tavares e Daniel Gomes.
O Marítimo Sport Clube sagrou-se tri-campeão açoriano de
hóquei em patins, escalão de juvenis, ao conquistar o Campeonato Regional que teve lugar no passado ﬁm-de-semana, no
Pavilhão Sidónio Serpa, em Ponta Delgada.
Os jovens do Marítimo averbaram três vitórias e um empate,
marcando 43 golos e sofrendo apenas 12, somando 10 pontos,
mais 3 que o Candelária, segundo classiﬁcado. A outra equipa
participante na prova, o Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira,
não averbou qualquer ponto.
Os resultados da prova: NSIT,3–Marítimo,13; Marítimo,6–
Candelária,6; Candelária,1–Marítimo,4; NSIT,1–Candelária,8;
e Marítimo,20–NSIT,2.
O Marítimo Sport Clube inscreve assim, pelo terceiro ano
consecutivo, o seu nome na lista dos campeões açorianos de
hóquei em patins, no escalão juvenil, culminado assim todo um
trabalho que o clube tem vindo a desenvolver nos vários escalões nos últimos anos.

