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“Sonhar nunca se pagou”

União Sportiva procura vitória

Rectificar 
os maus 
resultados

Sporting Ideal prepara-se para a Taça Nacional feminina

Hoje começa a Taça Nacional de futsal para o escalão de séniores femininos. O Sporting 
Ideal vai fazer parte da série “H”, mas a estreia acontece a 26 de Março, recebendo, na 
Ribeira Grande, o Desportivo “Os Machados”, de São Brás de Alportel.
A 1.ª jornada da primeira fase será entre o Odemirense e “Os Machados”, já que cada 
série é composta por 3 clubes, apurando-se para a segunda fase os dois primeiros de 
casa série.
Victor Sousa é o treinador do Sporting Ideal feminino. No arranque da prova, deu-nos 
as impressões sobre a participação.

Amanhã em Torres Novas

Micaelenses procuram 
na 2.ª jornada

Na 2.ª jornada da série Aço-
res da 2.ª divisão de futsal, as 
equipas do Norte Crescente e 
do Atalhada vão tentar rectificar 
as derrotas dos jogos de há uma 
semana.

Foram derrotas inesperadas, 
sofridas em casa com o Fazen-
dense (Norte Crescente) e com 
a Casa da Ribeira (Atalhada), 
numa prova com 6 jogos para 
cada equipa. Sendo tão curta, 
perder em casa pode ser com-
prometedor.

O Norte Crescente, que 
mantém o 1.º lugar nesta fase 
de manutenção/descidas, possui 
mais 9 pontos do que o 5.º clas-
sificado, o primeiro a descer, 
mas a Atalhada está apenas com 
mais 2 pontos.

O Norte Crescente joga pe-
las 20h00 de hoje nos Ginetes 
com o Atlético local (2-3 na 
fase regular) e o Atalhada actua 
pelas 19h30 nas Flores com o 
Fazendense (3-3, na fase regu-
lar). Às 18h00 jogam Casa da 
Ribeira-Posto Santo.

ATALHADA MAIS
 PRÓXIMA

O Atalhada está cada vez 
mais próximo de se sagrar cam-
peão da ilha de S. Miguel de 
futsal. Possui mais 11 pontos 
do que os segundos, o União 
Micaelense e o Desportivo da 
Candelária. Faltam 6 jogos para 
terminar o campeonato.

Jogos da 13.ª jornada, hoje 
e amanhã: Desp. Rabo de Pei-
xe-Casa do Povo do Livramento 
(20h30 de hoje); Remédios-
Santa Clara (20h30 de hoje); 
F. C. Santa Bárbara-Atl. Gine-
tes “B” (20h30 de hoje); Desp. 
Candelária-Achada (20h30 de 
amanhã), C. E. Vila Franca-U. 
Micaelense (17h00 de amanhã).

Resultados da 12.ª jorna-
da: Atl. Ginetes “B”-Santa Cla-
ra, 5-1; União Micaelense-Desp. 
Candelária, 5-3; F. C. Santa 
Bárbara-C. E. Vila Franca, 6-3; 
Casa do Povo do Livramento-
Remédios, 4-2 e Achada-Desp. 
Rabo de Peixe, 5-0.

Classificação: 1.º Achada, 
34 pts; 2.ºs União Micaelense 
e Desportivo da Candelária, 22; 
4.º Casa do Povo do Livramen-
to, 21; 5.º Santa Clara, 17; 6.ºs 
Futebol Clube Santa Bárbara e 
Desportivo de Rabo de Peixe, 
16; 8.º Clube Escolar Vila Fran-
ca, 14; 9.º Atlético dos Ginetes 
“B”, 8 e 10.º Remédios, 4 pts.

Para a Taça de S. Miguel de 
futsal feminino joga-se hoje o 
Sporting Ideal “A”-Santa Cla-
ra, 20h30 na Ribeira Grande, e 
o Sp. Ideal “B”-Desp. Rabo de 
Peixe, 18h30, na Lagoa.

A 20.ª e antepenúltima jornada da Liga Feminina 
de basquetebol é amanhã para o União Sportiva. A 

partir das 14h30 enfrenta o Torres Novas, no conti-
nente.

Trata-se de um jogo muito importante para a defi-
nição da classificação final visando os “play offs” de 
acesso ao grupo das quatro equipas finalistas e que 
discutirão o título, cujo local será o da equipa que ter-
minar em 1.º lugar esta fase, desde que revele interes-
se na organização.

Nas três anteriores visitas ao pavilhão do Torres 
Novas o União Sportiva ganhou sempre: 69-62 na 
época passada; 67-47 em 2014/15 e 110-47 na tem-
porada de 2013/14.

Espera-se que o cenário se repita perante uma for-
mação que é 9.ª classificada, com 5 vitórias e com 
14 derrotas, contra as campeãs de Portugal com 13 
vitórias e 6 derrotas.

Com a nova norte americana Akila Mcdonald 
mais entrosada e melhor identificada com o campe-
onato português, depois da estreia, há 15 dias, com a 
Ovarense, o União ganhou um fôlego que poderá ser 
determinante para os jogos finais.

Quanto ao Boa Viagem, que está em 2.º lugar, 
joga em casa do líder Olivais de Coimbra, que tem 
mais um ponto e mais dois que o União Sportiva.

MASCULINOS COM TESTE DIFÍCIL

A equipa masculina do União Sportiva defronta 
pelas 14h30 de hoje, no pavilhão da Canto da Maia, 
a forte turma do Imortal de Albufeira, no jogo da 2.ª 
jornada do Fase II - Zona Sul, da 1.ª divisão de bas-
quetebol.

O Imortal venceu os 16 jogos do seu grupo da 
fase regular, com 1541 pontos apontados e 798 sofri-
dos. Somou a 17.ª vitória ao vencer em casa, há uma 
semana, o Scalipus de Setúbal por 89-58.

O União Sportiva, que entrou com o pé direito 
nesta fase, ao derrotar, em Lisboa, o Atlético por 78-
67, tem um teste difícil para atingir o objectivo de 
terminar em 1.º lugar, a única posição que permite a 
passagem à fase final e discutir a subida à Proliga.

O que pode fazer o Sp. Ideal nesta primeira 
fase da Taça Nacional?

Vamos jogar o melhor que podemos e honrar a 
camisa que vestimos e a nossa Região.

Passando as duas primeiras classificadas num 
grupo de 3, há hipóteses para a equipa seguir para 
a segunda fase?

Vamos ver jogo a jogo, mas sonhar nunca se pa-
gou.

Que conhece das formações adversárias do 
Desportivo de Os Machados, primeira opositora, 
na Ribeira Grande, dentro de uma semana, e do 
Odemirense?

Não conheço muito. O que sei foi o que vi na 
net.

No plantel da sua equipa há jogadora ou joga-
doras que já tenham participado numa fase nacio-
nal ou na Taça de Portugal?

Temos a Maria Augusta que já participou com o 
Santa Clara.

O Posto Santo da Terceira está esta época na 
1.ª divisão nacional. Será um feito difícil de alcan-
çar pelo Sp. Ideal.

Será muito difícil. Primeiro porque temos um 
plantel muito curto e as dificuldades serão maio-
res para podermos alcançar este patamar.

O campeonato de S. Miguel teve 4 equipas, mas o 
nível apresenta-se fraco ou tem melhorado?

Acho que o nível tem vindo a melhorar, mas se hou-
vesse mais equipas o nível ia de certeza melhorar.

Como vê actualmente o futsal feminino nos Aço-
res? Há mais raparigas a praticá-lo?

Se continuarem a desistir mais equipas não vejo 

com bons olhos os próximos anos. É que com menos 
equipas há menos participantes.

Com a promoção do futebol feminino, pensa que 
o futsal vai ficar prejudicado ou não?

Ainda e muito cedo para tiramos alguma conclusão, 
mas uma coisa é certa: vão aparecer mais jogadoras. 

J.P.

Victor Sousa: “”Se continuarem a desistir mais equipas não vejo com bons olhos os próximos anos”




