
Correio Desportivo

Telemóvel: 917 637 227
CONTACTE-NOS!
Verá que valeu apostar no serviço 3 em 1

Precisa de fazer
reparações na sua casa?

Experimente e contrate
a mesma pessoa para

fazer “três em um”

Precisa de quem lhe
faça arranjos

na rede de água?
Precisa de serviços

de pintura?

Pub

Pub

Pub

Três títulos para clubes de S. Miguel

Segundo Portugal-Rússia em futsal

Juventude Ilha Verde campeão 

Apuramentos dos campeões dos Açores de futsal

Esta noite em Vila Franca

Campeonato de Estrada de S. Miguel/Decatlhon

Correio dos Açores, 8 de Março de 2017

O Juventude Ilha Verde foi o campeão de S. Miguel de Atletis-
mo em estrada, face à acumulação de pontos no torneio em todos os 
escalões.

Clube Desportivo Operário da Lagoa e Clube Desportivo Escolar 
dos Ginetes/Morcegos, ficaram nos outros lugares do pódio.

No escalão sénior foi primeiro classificado o Clube Desportivo 
Operário da Lagoa, seguido do Núcleo Sportinguista de S. Miguel e 

do Ilha Verde.
Destacam-se as classificações individuais nos seniores Filipe 

Carreiro, seguido de Saulo Machado e de Márcio Azevedo do clube 
lagoense.

Nos Veteranos Masculinos foi vencedor o CDE Ginetes/Morce-
gos, que ganhou todas as provas, seguindo-se o Juventude Ilha Verde 
e o C. D. Operário da Lagoa. 

Nos Seniores Femininos, o C. D. Operário da Lagoa foi o vence-
dor, ficando à frente do Ilha Verde.

A última prova do torneio de estrada da Associação de Atletis-
mo de S. Miguel (AASM) foi na pista das Laranjeiras, numa tentativa 
de aproximar os atletas que normalmente correm em estrada. Os atle-
tas percorreram as distâncias oficiais de pista, desde 10.000m, 5.000m, 
3000m, 1500m e 600 metros. Participaram 136 atletas (87 masculinos 
e 49 femininos) de todos os escalões, incluindo desporto adaptado.

Participaram nas 11 provas do torneio 729 atletas passíveis de 
pontuarem, sendo 461 masculinos e 268 femininos. 

"Este número significativo de atletas mostra a vitalidade que este 
torneio de cariz popular está a ter em S. Miguel, algo que AASM se 
congratula, reconhecendo o esforço das diversas entidades envolvidas, 
onde se destacam os clubes e instituições com atletas, seus técnicos 
e dirigentes, no seu árduo trabalho de proximidade com os atletas", 
anunciou, em comunicado, a Direcção da AASM, que destacou "o 
papel dos pais das crianças e jovens na sua acção incentivadora e de 
consciência do atletismo como actividade interveniente na formação 
física, psicológica e moral, dos seus filhos". 

Juventude Ilha Verde campeão de S. Miguel de Atletismo em estrada

O Sporting Ideal sucede ao crónico Posto Santo, da Terceira, como 
campeão dos Açores de futsal feminino.

A equipa da Ribeira Grande vai estar na série “H” da Taça Nacio-
nal com o Grupo Desportivo “Os Machados”, de São Brás de Arportel, 
Algarve, e com o Odemirense, de Odemira, Alentejo. A 1.ª jornada é 
a 19 de Março.

No “regional”, realizado na Ribeira Grande, o Sporting Ideal ven-
ceu, por 5-3, o Barabarense, da Terceira, e, por 17-3, o Madalena, do 
Pico, totalizando 6 pontos. O Barbarense foi 2.º com 3 pontos, ao ga-
nhar ao Madalena, por 8-3.

No próximo fim-de-semana, na Terceira, apura-se o campeão dos 
Açores de juniores femininos com os jogos entre o Posto Santo e o 
Sporting Ideal.

O Santa Luzia, das Feteiras, é o campeão de juniores “B” (juvenis) 
masculinos de futsal. No Pico venceu, por 5-4, o São João do Pico, e, 
por 6-2, o Matraquilhos, da Terceira, totalizando 6 pontos. O São João 
foi 2.º, com 3 pontos, ao derrotar, por 9-7, o Matraquilhos.

O Santa Luzia vai jogar o “play-off” de apuramento para a 2.ª 
fase.

Finalmente, em juniores “A”, o Desportivo de Rabo de Rabo de 
Peixe é o campeão dos Açores, estando qualificado para a primeira fase 
da Taça Nacional masculina, a começar a 19 de Março.

Por não ter viajado a tempo para a ilha do Pico, devido ao mau 
tempo, a equipa de S. Miguel teve de jogar na tarde de Domingo, ga-
nhando, por 10-4, à Casa da Ribeira, e na manhã de ontem, venceu, por 

6-2, o São João da ilha montanha. Em 2.º lugar ficou a Casa da Ribeira, 
que ganhou, por 8-7, ao São João.

A segunda partida de carácter particular entre as selecções de 
sub-21 anos de Portugal e da Rússia é hoje, pelas 20h30, de novo 
no Açor Arena, de Vila Franca do Campo.

Os atletas portugueses estão desde Domingo em S. Miguel, ins-
talados no hotel VIP, realizando 4 treinos no multiusos vilafran-
quense.

O treinador nacional José Luís Mendes disse que estes jogos 
inserem-se “no momento da época com mais actividade e vamos 
aproveitar para potenciar os jogadores”, porque “permitem poten-

cializá-los” considerando que “é diante destes adversários difíceis 
que podemos evoluir.”

Estão em S. Miguel os seguintes jogadores: ADCR Caxinas 
Poça Barca: Tiago Sousa; AD Fundão: Daniel Costa; AD Jorge An-
tunes: Ruben Freire; AEL Limassol: António Lopes; Boavista FC: 
Ruben Braga; CR Quinta dos Lombos: Gonçalo Sobral e Paulo Pe-
reira; SL Benfica: André Correia, Afonso Jesus, Silvestre Ferreira e 
Tiago Fernandes e Sporting CP: José Machado, Manuel Mesquita 
e Edgar Varela.

(Foto José Araújo)

Capitã do Sporting Ideal com a taça de campeã, acompanhada de 
Robert Câmara, presidente da AFPD, e do seleccionador nacional 
sénior masculino, Jorge Brás 




