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Campeonato de Portugal Série “D”

Sporting Ideal em busca
de maior sorte fora de portas
Este será o segundo jogo do Sporting Ideal no Montijo. Na época
passada, a equipa micaelense perdeu na condição de visitante por 4-2
e venceu depois em casa por 2-1.
O Sporting Ideal joga este Domingo no Montijo para a 3.ª
jornada da Série “D” do Campeonato de Portugal.
A equipa da Ribeira Grande busca a primeira vitória na presente edição do campeonato, já que nos dois jogos anteriores empatou em casa do Oriental, a zero bolas, tendo perdido a semana
passada na recepção ao Praiense, por 2-1.
Com o ponto conquistado, o Sporting Ideal segue no 11.º lugar, ao passo que o adversário de logo à tarde lidera, em igualdade pontual com o Real (6 pontos). Aliás, estas duas equipas
somam por vitórias os jogos já realizados.
No que diz respeito ao Olímpico Montijo, começou o campeonato a vencer, em casa, o Vasco da Gama por 4-0 e depois
venceu no Algarve, ao Ferreiras por 1-0.
A equipa reforçou-se muito para esta temporada, entraram 21
jogadores e saíram 11.
Os reforços mais sonantes do Olímpico Montijo são Tiago
Targino, de 32 anos de idade, avançado que jogou no Vitória de
Guimarães, Setúbal e Olhanense, na I Liga, e Hélio Roque, de
33 anos de idade, que actuou 7 anos em clubes da I Divisão de
Chipre.
Este será o segundo jogo do Sporting Ideal no Montijo. Na
época passada, a equipa micaelense perdeu na condição de visitante por 4-2 e venceu depois em casa por 2-1.
Convém aqui recordar, que a ronda já teve ontem um jogo
antecipado, nomeadamente o Angrense – Vasco da Gama Vidigueira. O restante programa é o seguinte:
Hoje: SC Praiense - Ferreiras; Amora - Olhanense; Moura Redondense; Real – 1.º Dezembro; Olímpico Montijo – Sporting
Ideal; Louletano - Armacenenses; Pinhalnovense - Casa Pia;
Oriental - Sacavenense.
Um parêntesis para destacar que esta terceira jornada da Série “D” do Campeonato de Portugal marca a estreia, em casa,
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do Sport Clube Praiense na presente temporada, isto depois do
adiamento do jogo da ronda inaugural, frente ao Sacavenense,
inicialmente agendado para 12 de Agosto (está já marcado para
12 de Setembro).

Patinagem Artística

Campeonato da Europa
apresentado sexta-feira
A competição realiza-se pela
primeira vez nos Açores
É já na Quinta-feira, 30 de Agosto, que o Campeonato da Europa de Patinagem Artística 2018
vai ser apresentado. A cerimónia decorrerá na Câmara Municipal de lagoa, às 16 horas com a presença do Presidente da Federação de Patinagem
de Portugal, Fernando Claro, bem como da Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina
Calisto.
A competição que se realiza pela primeira vez
nos Açores decorrerá de 31 de Agosto a 8 de Setembro, na Escola Secundária de Lagoa e reunirá
os melhores patinadores do velho continente numa
competição internacional de altíssimo nível.
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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

