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Campeão dos Açores começa 
a ser apurado

Oito renovações anunciadas

“As Micaelenses” 
em ação

Sp. Ideal joga na 
Ribeira Grande

Com o Hóquei de Ponta Delgada presente

Com Amaral de partida

Está manhã no Estádio Nacional

Futsal

A equipa “As Micaelenses”, que representa a 
Associação de Futebol de Ponta Delgada na Festa 
do Futebol Feminino que hoje decorre no Estádio 
Nacional, realiza dois jogos.

A primeira partida é com a Escola Santiago 
Maior, de Beja, e a segunda com o Colégio Marí-
timo da Madeira, inserida na série “C”. 

As 10 jogadoras que compõem “As 
Micaelenses” são as seguintes: Letícia Furtado 
(EBS Nordeste), Sara Caetano (ES Lagoa), Ma-
falda Moniz (EBS Nordeste), Matilde Ferreira 
(Benfica Águia), Mariana Frazão (ACF Pauleta), 
Matilde Pinheiro (GD Bota Fogo), Mariana Cam-
pos (Benfica Águia ), Inês Leal Simas (ACF 
Pauleta), Matilde Roias (Benfica Águia ) e Vitória 
Almeida (GD São Roque).

Das 10 jogadoras, apenas 3 não estão fe-
deradas, nomeadamente, Letícia Furtado (EBS 
Nordeste), Sara Caetano (ES Lagoa) e Mafalda 
Moniz (EBS Nordeste), enquanto que as restantes 
7 praticam regularmente a modalidade em repre-
sentação dos seus clubes.

O professor Rogério Barroso é o treinador e o 
coordenador técnico. Acompanha ainda a carava-
na a árbitra Juliana Almeida.

Sendo esta apenas uma Ação de Promoção do 
Futebol Feminino a nível nacional, a constituição 
destas comitivas não incluem diretores. 

Depois da participação nos jogos, a caravana 
de “As Micaelenses” assistem ao jogo Portugal-
Chipre de hoje.

O Sporting Ideal joga pelas 20h00 de hoje, na 
Ribeira Grande, com a Associação da Venda da 
Luísa.

O encontro é da 4.ª jornada da série “C” da se-
gunda fase da Taça Nacional de futsal feminino.

A formação da vila de Condeixa à Nova lide-
ra a série com 9 pontos, estando o Sporting Ideal 
com apenas 1 ponto e praticamente sem possibili-
dades de ser apurado para a última fase.

Na primeira volta o Sporting Ideal perdeu por 
8-4 no campo da equipa de Condeixa à Nova.

Antes daquela partida (17h00), igualmente na 
Ribeira Grande, disputa-se a final da Taça de S. 
Miguel de juniores de futsal masculino. Estarão 
frente a frente as equipas do Maia Clube dos Aço-
res e do Desportivo de Rabo de Peixe, vencedoras 
das respectivas séries.

Na publicação da foto que ilustrou a notícia 
da prestação dos pilotos da ilha de S. Miguel no 
Campeonato Nacional de Motocross, colocamos 
Bruno Torres como o autor, quando foi Bruno 
Marques Ferreira a fazê-lo, apanhando Henrique 
Benevides numa acrobacia espetacular. Ao autor 
as nossas desculpas.

O campeão dos Açores de hóquei em patins 
começa hoje a ser encontrado. São 4 jogos entre o 
Hóquei Clube de Ponta Delgada e o Núcleo Sportin-
guista da Terceira.

A primeira partida é pelas 20h00 de hoje, dirigida 
pela dupla de árbitros Jerónimo Moura, do Porto, e 
Fernando Lopes, de Ponta Delgada, e a segunda às 
17h00 de amanhã, com arbitragem de Rui Martins, 
de Ponta Delgada, e de Jerónimo Moura. Ambos os 
desafios são no pavilhão Sidónio Serpa, em Ponta 
Delgada.

A 10 e 11 de Junho realizam-se em Angra do 
Heroísmo as terceira e quarta partidas.

O Hóquei Clube de Ponta Delgada procura recu-
perar o título de campeão regional e o consequente 
regresso à 3.ª divisão nacional, de onde saiu na épo-
ca passada ao ser surpreendentemente derrotado pela 
equipa de Angra do Heroísmo nos dois primeiros jo-
gos em Ponta Delgada (2-4 e 1-2), de nada valendo 
os empates a 4 e a 3 golos nos desafios na Terceira.

A Direcção do Hóquei de Ponta Delgada protes-
tou por irregularidade cometida pela equipa da ilha 
Terceira na apresentação de treinador qualificado 
nos jogos em S. Miguel, mas quer o primeiro pro-
testo quer o recurso não tiveram provimento pelos 
Conselhos de Disciplina e de Justiça da Federação 
de Patinagem de Portugal.

A vitória do Núcleo Sportinguista da Tercei-
ra levou a equipa à 3.ª divisão nacional. Ficou em 
penúltimo lugar (10.º) na série “B” do campeonato 
desta época com apenas duas vitórias, obtidas nos 
dois últimos jogos, 1 empate, 17 derrotas, 50 golos 
marcados e 137 sofridos e apenas 7 pontos.

Se não tropeçar, como aconteceu ao Hóquei de 
Ponta Delgada, que apesar de ter maior ritmo des-
perdiçou a ocasião não ganhando um dos quatro jo-

gos, o Núcleo Sportinguista parte em vantagem.
O Hóquei de Ponta Delgada apenas jogou alguns 

desafios esta época. Como muitos dos jogadores têm 
idade júnior, estiveram em Angra do Heroísmo onde 
se sagraram campeões dos Açores de sub-20, per-
dendo os dois jogos de apuramento para o “nacio-
nal” da categoria.

MARÍTIMO DESPEDE-SE

O último jogo do Marítimo na zona Sul da 2.ª 
divisão nacional de hóquei em patins é pelas 17h00 
de hoje, no pavilhão Sidónio Serpa, frente ao Hó-
quei de Sintra. A partida será arbitrada por Jerónimo 
Moura e por Fernando Lopes.

O Marítimo, que perdeu os últimos 4 jogos, 

soma 38 pontos e já não pode atingir a 7.ª posição. 
O Hóquei de Sintra, que após três derrotas seguidas 
ganhou os dois anteriores desafios, soma 28 pontos, 
sendo o 9.º classificado.

A posição do Hóquei de Sintra contraria as clas-
sificações nas edições anteriores. Ainda na época 
passada foi 2.º e lutou pela subida à 1.ª divisão.

Espera-se uma despedida vitoriosa do Maríti-
mo, tendo uma boa oportunidade para ganhar pela 
primeira vez ao Hóquei de Sintra. Perdeu nos ante-
riores encontros: 4-2 em 2013/14; 5-2 em 2014/15 e 
7-2 em 2015/16.

O árbitro da 1.ª categoria nacional de Ponta Del-
gada, Rui Martins, dirige, esta noite, no Pico, com 
António Santos, de Aveiro, o jogo da 1.ª divisão na-
cional entre o Candelária e o Óquei de Barcelos.

A direção do Sporting Ideal anunciou a renova-
ção com 8 jogadores, dois regressos e de uma pro-
moção, mas viu partir para o Sporting de Guadalupe 
o influente avançado Nuno Amaral.

O regresso foi de Rodrigo Oliveira, 19 anos de 
idade, considerado uma promessa. China, como é 
conhecido, esteve uma época a rodar no Santiago. 
Jogador do meio campo, com funções defensivas e 
ofensivas, pode ser uma boa surpresa nesta tempo-

rada de novo com a equipa sob a 
orientação do treinador Luís Ro-
quete e do adjunto David Feijó.

A promoção da equipa júnior 
foi de Rui Lopes, 18 anos. Com 
1,85 m de altura e ágil, completa 
o trio de guarda-redes ao serviço 
de Pedro Teixeira, treinador es-
pecífico da área.

O outros dois guarda-redes 
são Nuno Vieira, que volta ao 
clube após ter estado um ano ao 
serviço do Marítimo, e Imerson, 
deduzindo-se que Gustavo deixa-
rá o clube da Ribeira Grande após 
5 anos a representá lo.

Nuno Vieira, 22 anos, forma-
do no Santa Clara, esteve 4 anos 
no Marítimo. Em Janeiro de 2016 

ingressou no Sporting Ideal para aumentar as capaci-
dades. Nesta temporada voltou ao Marítimo, mas a 
equipa técnica recuperou-o. Por isso, a Direcção do 
Sporting Ideal agradeceu ao Marítimo „a atitude ben-
feitora para com o atleta e para com o nosso Clube ao 
facilitar a sua ascensão a um escalão de futebol mais 
exigente e competitivo”.

Imersos, 25 anos, renovou e vai para a terceira 

temporada na equipa. Na época passada esteve em 
15 jogos.

O jovem Filipe Medeiros, de 19 anos, formado 
no Santa Clara, é aposta do clube. Esteve em 6 jogos 
no campeonato anterior, dois deles aguando de início. 
Será o terceiro ano na formação ribeiragrandense.

Artur Santos, 34 anos, o capitão da equipa, pre-
sente em 33 jogos entre campeonato e Taça de Por-
tugal, todos a titular, vai cumprir a sétima temporada 
como sénior.

João Garcia (Xéxé), 21 anos, renovou por mais 
um ano e será o terceiro no Sporting Ideal. Nos 25 
jogos, foi titular em 18.

O defesa e experiente Paulo Dinarte também 
prolongou o vínculo. Com 29 anos e 30 jogos a titu-
lar, estará pelo quinto ano na equipa.

João Grilo, 25 anos, cumprirá a terceira tempo-
rada como sénior, Dos 29 encontros que participou, 
foi titular em 20.

Quem também renovou foi o influente avança-
do Paulo César, agora com 25 anos de idade. Em 22 
jogos, 19 como titular e com lesões pelo meio, ainda 
marcou 10 golos. Será a sétima época no Ideal.

Outro avançado que irá continuar é João 
Medeiros, com 27 anos de idade. Esteve em 15 parti-
das, 6 como titular, apontando 2 golos. Será a quinta 
época no clube, mas a segunda seguida.

Hóquei de Ponta Delgada procura recuperar título regional 
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Após um ano a rodar no Santia-
go, China é aposta do Sporting 
Ideal 
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Artur Santos, símbolo do Sp. 
Ideal, vai para a 7.ª época 
como sénior


