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Três equipas de São Miguel na Taça de Portugal

Dois jogos em casa e um fora

Os três representantes da A. F. Ponta Delgada na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal: Sporting Ideal, Desportivo de Rabo
de Peixe e Vale Formoso
Sporting Ideal, Desportivo de Rabo de Peixe e Vale Formoso são as equipas da ilha de São Miguel que vão participar
na edição de 2018/2019 da Taça de Portugal de futebol. O
Santa Clara é o outro clube concorrente, mas só entra a partir
da 3.ª eliminatória por estar na 1.ª Liga.
O Sporting Ideal compete por estar no Campeonato de
Portugal, o Desportivo de Rabo de Peixe por ter ganho a
Taça de São Miguel e o Vale Formoso porque foi um um
dos semi-ﬁnalistas da Taça de São Miguel com melhor resultado averbado. A equipa das Furnas substituiu o Operário,
ﬁnalista vencido da prova micaelense, mas que optou por
não participar, o que sucede pela primeira vez ao ﬁm de 26
anos.
As restantes quatro equipas açorianas são da Associação
de Futebol de Angra do Heroísmo (AFAH), porque não há
nenhum representante da Associação de Futebol da Horta
(AFH).
Praiense e Angrense por competirem no Campeonato de
Portugal, o Marítimo da Graciosa por ter sido 2.º classiﬁcado
do Campeonato de Futebol dos Açores e o Graciosa Futebol
Clube por ter sido o vencedor do torneio de apuramento do
campeão da AFAH, já que não há nenhuma prova com o desígnio de taça entre clubes das três ilhas que estão ﬁliados na
Associação sediada na ilha Terceira.
As sete equipas dos Açores foram inseridas na série “G”,
por ser a que reúne clubes com sede mais próxima do aeroporto de Lisboa.

O Desportivo de Rabo de Peixe vai jogar na Ribeira Grande com o Olímpico do Montijo, do Campeonato de Portugal,
e no mesmo campo joga o Sporting Ideal com o Real Massamá, uma das equipas mais fortes do campeonato. Um dos
jogos deve ser antecipado para sábado, dia 8 de Setembro. A
data prevista para a 1.ª eliminatória é o dia 9 de Setembro.
O Vale Formoso vai jogar fora. Actua no campo do Pinhalnovense, em Pinhal Novo.
As equipas do Praiense e do Angrense também jogam em
casa. O clube da Praia da Vitória recepciona o Redondense,
promovido ao Campeonato de Portugal, e o clube de Angra
do Heroísmo recebe, curiosamente, o Marítimo da Graciosa,
no único jogo entre formações açorianas.
Fora actua o Graciosa Futebol Clube. O recém chegado
ao Campeonato de Futebol dos Açores joga em Lisboa com o
Casa Pia, forte conjunto do Campeonato de Portugal.
Oriental-Barreirense é o outro jogo agendado da série
“G”.
Esta 1.ª eliminatória da Taça de Portugal congrega 71 clubes do Campeonato de Portugal (ﬁcou de fora a equipa “B”
do Marítimo da Madeira) e 41 clubes vencedores das taças
distritais/regionais e segundos classiﬁcados dos campeonatos
associativos. No caso dos Açores, entra o 2.º do Campeonato
de Futebol dos Açores. São 112 clubes e 56 jogos.
A 2.ª eliminatória conta com 92 clubes, o que inclui os 56
apurados, mais 22 repescados da 1.ª eliminatória e ainda os
14 da 2.ª Liga.
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Domingo, dia 19, ao final da tarde

Estreia do Santa Clara em São Miguel
A estreia do Santa Clara neste regresso à 1.ª Liga de futebol está marcada para as 19h30 do domingo, dia 19 de Agosto.
É a partida da 2.ª jornada da Liga NOS de futebol e que
oporá o primodivisionário ao 4.º classiﬁcado do campeonato
da época passada e uma das mais cotadas equipas portuguesas.
Na 3.ª jornada o Santa Clara joga em Portimão, com o
Portimonense, no sábado, dia 25 de Agosto, pelas 15h30 dos
Açores.
Recorde-se que todos os jogos da Liga NOS são transmitidos pela Sport TV. A exceção são os jogos do Benﬁca, no
estádio da Luz, que serão na Benﬁca TV.
A estreia é no domingo, pelas 15h00 dos Açores, no
Funchal, com o Marítimo da Madeira.
Benﬁca-Sporting já tem data
Ainda sobre a 3.ª jornada do campeonato, o jogo grande da
jornada vai ser disputado no Estádio da Luz, e está marcado
para o dia 25 de agosto (sábado) e terá início às 18 horas.

Nesse mesmo dia, o FC Porto recebe o Vitória de Guimarães, mas a partir das 20h00, informou hoje a Liga de clubes,
em comunicado.
Programa da jornada:
Sexta-feira, 24 de Agosto de 2018
Marítimo - Desp. Chaves, 19h30
Sábado, 25 de Agosto de 2018
Portimonense - Santa Clara, 15h30; Benﬁca - Sporting,
18h00;
FC Porto - V. Guimarães, 20h00
Domingo, 26 de Agosto de 2018
Feirense - Boavista, 15h00; V. Setúbal - Nacional, 15h00;
Tondela - Rio Ave, 17h30; Sp. Braga - Desp. Aves,
19h30
Segunda-feira, 27 de Agosto de 2018
Moreirense - Belenenses, 19h15

Pub

Precisa de fazer
reparações na sua casa?
Precisa de quem lhe
faça arranjos
na rede de água?
Precisa de serviços
de pintura?
Experimente e contrate
a mesma pessoa para
fazer “três em um”
CONTACTE-NOS!
Verá que valeu apostar no serviço 3 em 1

Telemóvel: 917 637 227

