
Os três atletas preenchem cada um dos sectores que vinham 
apresentando déficit. São a defesa, o meio campo e o ataque.

Para o sector defensivo foi contratado Ricardo Carvalho, 
de 27 anos de idade. Este atleta, que também pode actuar como 
médio defensivo, representou na época passada a Associação 
Desportiva Oliveirense, clube que participou na série “A” do 

Campeonato de Portugal.
Ricardo Carvalho esteve no Leverense, no Boavista, no In-

festa e no Gondomar em todos os escalões de formação. Como 
sénior representou o Gondomar. Em 2013/14 ingressou no 
Benfica de Castelo Branco e nas duas temporadas seguintes ali-
nhou pelo Sertanense. Em 2016/17 começou no Mirandela e ter-
minou no Pampilhosa. Na época transacta realizou 19 jogos e 
até marcou 2 golos pela equipa da freguesia de Santa Maria de 
Oliveira, concelho de Vila Nova de Famalicão.

Para o meio campo chegou o venezuelano Homero Calderon, 
de 24 anos de idade. Além de ter alinhado nos clubes venezuelanos 
do Guarany, do Atlético Venezuela e no Desportivo Lara e no 
cipriota do Doxa, em Portugal Homero começou em 2016/17 no 
Vizela e na época passada esteve ao serviço do Merelinense, ten-
do sido chamado para 21 jogos, apontado um golo.

O avançado contratado é Moussa Cissé, da Costa do Marfim. 
Tem 27 anos de idade e foi há cerca de 3 semanas apresentado 
como jogador do Oriental. Acabou por não ficar na equipa de 
Lisboa e surge no clube da cidade da Ribeira Grande. 

Cissé jogou futsal em Inglaterra (Loughbrough United) e em 
Portugal começou no Louletano há dois anos e acabou no Arma-
cenenses. Na época passada Cissé começou a época no Casa Pia, 
mas devido à pouca utilização foi para o Moura, da série “E” do 
Campeonato de Portugal. Na equipa alentejana fez 16 jogos com 
4 golos marcados.

Recorde-se que o Sporting Ideal já havia contratado ao Ope-
rário o guarda redes Hugo Viveiros, Dani e Hugo Simões, ao 
Camacha João Jacques, ao Torreense Igor Cartaxo, ao Trofense 
Marcelo Dias, ao Anadia Jonatan Silva, ao Nogueirense Gedson 
Júnior e ao Desportivo de Chaves Manuel Pami.

O Sporting Ideal fez a apresentação da equipa na noite de 
ontem, defrontando o Santa Clara. À hora que o jogo terminou 
esta edição estava encerrada.

A Final das Regiões em Motocross desta épo-
ca de 2018 vai ter lugar em Alqueidão - Torres 
Novas no dia 21 de Outubro onde a representação 
dos Açores vai uma vez mais tentar recuperar o 
título que já foi da Região por mais de uma vez.

De facto e depois do infortúnio que assolou os 
pilotos Henrique Benevides e Luís Raposo, cam-
peão e vice-campeão dos Açores da época passa-
da na final de 2017 disputada em Lousada, que 
tirou todas as possibilidades de um bom resultado 
colectivo e não obstante a excelente prestação do 
único “sobrevivente” Abel Carreiro em termos 
individuais não foi logicamente suficiente para o 
resultado que era ambicionado em termos de se-
lecção.

Para a edição deste ano a novidade está no fac-
to de as regiões passarem a ser representadas por 4 
pilotos em vez dos 3 como acontecia nos últimos 
anos, tendo os 4 pilotos de disputarem as 3 man-
gas que vão compor a final, perfazendo um total 
de 12 resultados por região, eliminando depois os 
piores 2 resultados, independentemente do piloto, 
para então ser obtido a classificação final de cada equipa com 
as suas melhores 10 pontuações.

Quanto aos 4 pilotos que vão representar os Açores em 

Torres Novas no próximo mês de Outubro, bem como os pi-
lotos suplentes serão conhecidos após a Final do Campeonato 
dos Açores de Motocross que terá lugar no dia 30 de Setembro 
na ilha Terceira.
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Sporting Ideal apresentou três reforços

Final das regiões em motocross com novidades

Correio dos Açores, 2 de Agosto de 2018

Para o próximo Campeonato de Portugal

Em Torres Novas 

Três novos jogadores vão reforçar a equipa principal de futebol do 
Sporting Ideal para uma participação mais tranquila na edição do 
Campeonato de Portugal que começa dentro de 10 dias.

Cissé ia para o Oriental, mas acabou no Sp. Ideal (foto COL)

A representação dos Açores vai uma vez mais tentar recuperar o título 
no histórico circuito de Alqueidão 


