
Na primeira parte, e perante a equipa do Santa Clara que 
no domingo deve entrar em campo na ilha da Madeira, para 
defrontar o Marítimo, o treinador Paulo Meneses fez alinhar a 
maioria dos elementos que não serão os titulares.

Apenas Ricardo Carvalho e Pami devem ser apostas no 
primeiro “onze” oficial da equipa da Ribeira Grande, isto por-
que o lateral esquerdo Hugo Simões e o médio Dani, ambos 
recrutados ao Operário, não poderão alinhar em Marvila por-
que terão de cumprir um jogo de suspensão vindo da época 
passada, por acumulação de cartões amarelos.

A terceira ausência é a do lateral direito Marcelo, que foi 
transferido do Trofense e estava a ser uma grande revelação. 
O jogador pediu para sair por uma situação familiar a que a 
direcção do Sporting Ideal foi sensível. É uma baixa que já 
colocou em campo os dirigentes do clube para substituí-lo, 
assim como a necessária vinda de um guarda-redes pela ines-
perada saída de Hugo Viveiros, que também foi transferido 
do Operário.

Para preencher o plantel está na iminência a chegada de 
mais um avançado. São situações que devem estar resolvidas 
na próxima semana.

Defesa é porto seguro

Em jogo e perante um opositor mais forte, os treinadores da 
equipa do Sporting Ideal puderam constatar o que podem render 
jogadores como o guarda-redes João Cunha, o lateral Mateus (neto 
de um dos melhores jogadores açorianos de sempre, Manuel Rita) 
e o médio Pereirinha, todos ainda juniores, e ainda os recém chega-
dos Jonathan, Homero e Cissé. Estes dois últimos ainda não devem 
poder estar nos convocados para o jogo com o Oriental porque as 
inscrições aguardam por documentação.

Na 2.ª parte o treinador colocou em campo os jogadores que, 
certamente, serão as primeiras escolhas para a partida inaugural. 
Imerson na baliza, o polivalente Paulo Dinarte na lateral direita e 
Xéxé na lateral oposta, estando no centro da defesa Igor Cartaxo e 
Ricardo Carvalho, uma dupla que será um porto seguro da equipa.

A meio campo Artur Santos à frente do quarteto defensivo, 
com o apoio de Hugo Santos, para estarem nas alas João Ventura e 
Gedson, surgindo Manuel Pami no apoio a Paulo César.

A perder por 3-0 ao intervalo, a equipa foi superior a uma for-
mação “encarnada” com muitas alterações, mas com outro anda-
mento. Só que o Sporting Ideal esteve muito forte, com boas inicia-

tivas, com algumas jogadas de bom recorte, como a que originou 
o golo. Uma simulação perfeita de Paulo César a fazer com que 
Hugo Santos ficasse isolado na ala direita e o passe certeiro para o 
desvio de Gedson, que foi mais lesto do que César.

Antes do golo Pami perdeu uma oportunidade de golo flagrante 
só com João Lopes pela frente, o mesmo acontecendo com João 
Ventura, já com o 1-3. Ambos remataram a bola sobre a barra. 
Ainda ficou a dúvida de uma grande penalidade cometida sobre 
Hugo Santos.

A defesa não deu espaços para remates de perigo e as bolas que 
foram chegando à área foram desfeitas ora com intervenções de 
Imerson ora pela postura defensiva da equipa. 

O Sporting Ideal fez alinhar de início João Cunha; Mateus, 
Ricardo Carvalho, João Grilo e Hugo Simões; Pami; Cissé, Dani, 
Homero e Pereirinha; Jonathan. Na segunda parte entraram Imer-
son, Artur Santos, João Ventura, Paulo César, Hugo Santos, Xéxé, 
Paulo Dinarte, Gedson e Filipe Medeiros.

Entretanto, começou a treinar ontem no Sporting Ideal o médio 
brasileiro Gabriel, que estava a jogar no Goiano. Se for aprovado 
pela equipa técnica e se os valores estiverem no orçamento, será 
inscrito.

Correio dos Açores, 9 de Agosto de 2018desporto26

Equipa tipo do Sporting Ideal promete

Já são 400 os intervenientes Laura Fonseca foi segunda

Com três baixas para domingo

No “Europeu” de Patinagem Artística No escalão de 14/15 anos

Hugo Santos força a entrada na área e é travado por Ma-
madu Candé (foto Henrique Barreira/”Sempre em Jogo”/
Rádio Atlântida)

Acciloy cabeceando para a baliza de Imerson, nas poucas ve-
zes que o fez na 2.ª parte (foto Henrique Barreira/”Sempre 
em Jogo”/Rádio Atlântida)

Este o plantel do Sporting Ideal para a nova época, que pode ainda ficar reforçado com a chegada de mais três ou quatro 
atletas (foto Henrique Barreira/”Sempre em Jogo”/Rádio Atlântida

Já rondam as 400 pessoas, entre atletas, equipas 
técnicas e comités organizadores, os elementos que 
vão estar na cidade da Lagoa para o Campeonato da 
Europa de Patinagem Artística de 2018.

A menos de um mês da realização, a organiza-
ção prepara de forma intensa todos os pormenores, 
esperando com expetativa que todos os agentes 
também se envolvam neste frenesim e alegria de 
construir a maior prova de patinagem artística da 
Europa.

A nata da patinagem europeia é oriunda de 13 
países como Espanha, França, Itália, Eslovénia, Su-
íça, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Alemanha, 
Israel, Roménia, Rússia e, claro, Portugal. 

A Escola Secundária da Lagoa será o palco des-
te gigante evento, o primeiro nas ilhas dos Açores, 
de 31 de Agosto a 8 de Setembro. 

O Campeonato Europeu é organizado pelo 
World Skate Europe, Federação de Patinagem de 
Portugal e Associação de Patinagem de São Miguel, 
com o apoio do Governo Regional dos Açores, atra-
vés da Direção Regional do Turismo, e da Câmara 
Municipal da Lagoa, entre outras entidades.

A atleta do Clube Naval de Ponta 
Delgada, Laura Fonseca, foi 2.ª classifi-
cada no escalão de 14/15 anos de idade 
na prova do “nacional” de águas abertas 
que teve lugar na baía da Praia da Vitó-
ria.

Laura Fonseca fez o percurso de 5 
quilómetros em 1h14m04s72d, tempo 
que lhe conferiu o 9.º lugar final entre as 
12 nadadoras que competiram em todos 
os escalões. 

No mesmo grupo etário, Maria 
Pacheco, igualmente do Clube Naval de 
Ponta Delgada, foi 3.ª classificada, com 
1:14:20:16 hora, ocupando o 10.º lugar 
final. Este escalão foi ganho por Beatriz 
Amantes, do Sociedade Piedense, com 

1:11:41:69.
No escalão de 18/19 anos Ana Costa, 

do Clube Naval da Praia da Vitória, foi 
4.ª classificada (1:28:25:10) - 11.ª entre 
todos as idades - e no de mais de 20 anos 
de idade Maria Ornelas, da Academia de 
Desporto dos Açores, de Angra, foi 7.ª 
com 1:11:34.

Ao nível masculino Rafael Borges, 
do Clube Naval de Ponta Delgada, foi 
7.º no escalão de 15 anos e 19.º na geral 
entre 19 nadadores. Cumpriu os 5 quiló-
metros em 1:14:19:42.

Em 16/17 anos Manuel Alves, do 
Clube Naval da Praia da Vitória, ficou 
em 6.º no escalão e em 12.º na geral, com 
o tempo de 1:04:33:28.

O Sporting Ideal fez, terça-feira, ao final da tarde, o último teste antes da estreia, no domingo, pelas 16h00, no 
campo do Oriental, nesta edição do Campeonato de Portugal de futebol. 
Um teste que na segunda parte deu para verificar estar-se na presença de uma equipa muito personalizada, mais 
organizada, mais homogénea e com princípios de jogo assentes numa estratégia que pode originar um número 
de pontos suficiente para evitar os apertos sentidos até à última jornada do campeonato passado.


