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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
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Pub

Correio dos Açores, 14 de Agosto de 2018

“Rafa” voltou e já jogou
Miguel Ângelo é reforço

O Sporting Ideal recebeu dois reforços para a participação no 
Campeonato de Portugal de futebol e um deles até jogou domingo, 
em Marvila, contra o Oriental.

Trata-se de Rafael Benevides, que na época passada foi um dos 
jogadores mais utilizados pelos treinadores (33 jogos e 5 golos) da 
equipa da cidade da Ribeira Grande. "Rafa" esteve a treinar no Cova 
da Piedade e agradando ao treinador Eurico Gomes foi-lhe dada a 
indicação de que iria ficar. Jogaria, preferencialmente, na equipa de 
sub 23 do clube de Almada, que vai participar na Liga Revelação. 
O jovem (22 anos de idade), natural da ilha de São Miguel, fez a 
inspeção médica, mas nunca mais lhe foi comunicado o dia para a 
assinatura do contrato.

Face à incerteza, Rafael Benevides contactou o presidente do 
Sporting Ideal para regressar. As portas continuavam abertas e o 
médio ofensivo começou a treinar na passada sexta feira. Foi, aliás, 
o único treino que realizou. Dada a falta de jogadores, por questões 
de castigos federativos vindos da época passada e por inscrições 
ainda não regularizadas, o treinador Paulo Meneses, conhecedor 
das qualidades de "Rafa", convocou-o para o jogo com o Oriental, 
já que a inscrição aconteceu de forma célere.

Rafael Benevides foi até utilizado. Entrou aos 82 minutos ren-
dendo Cissé.

O jogador micaelense fez a formação no Santa Clara e no Ope-
rário, jogando nos juniores do Sporting e do Oeiras. Como sénior 
alinhou no Lusitano de Vila Real de Santo António, no Lusitano de 
Vildemoinhos (Viseu) e na época passada no Sporting Ideal.

Para ocupar a vaga deixada em aberto na lateral direita da de-
fesa do Sporting Ideal pela inesperada saída de Marcelo, a direcção 
do clube "verde branco" acertou a contratação de Miguel Ângelo, 
de 23 anos de idade.

Miguel Ângelo foi, curiosamente, também formado no Trofen-
se. Esteve em todos os escalões de formação. Foram 13 anos. As 
qualidades levaram-no à equipa sénior do clube da Trofa. Jogou 
27 desafios na 2.ª Liga e 25 na época seguinte no Campeonato de 
Portugal. Em 2016/2017 representou o Merelinense (21 jogos) e na 
época passada a

Associação Desportiva Oliveirense, de Santa Maria da Oliveira, 
de Famalicão. Esteve presente em 26 partidas do Campeonato de 
Portugal.

Miguel Ângelo é reforço do Sporting Ideal (DR)

Mesmo com 10 jogadores: Ponto 
precioso para o Sporting Ideal

A equipa do Sporting Ideal obteve um ponto precioso no 
terreno do Oriental na abertura da Série "D" do Campeonato 
de Portugal.

O empate a zero golos acabou por ser bom dado que a equi-
pa jogou os 16 minutos finais mais os 6 minutos de compen-
sação com menos um atleta. Paulo Dinarte, que jogou como 
lateral direito, viu o segundo cartão amarelo aos 74 minutos, 
depois de ter recebido aos 12m o primeiro.

Enquanto jogou com o mesmo número de elementos do 

que o Oriental, o Sporting Ideal foi incomodado na defesa mas 
também incomodou a área contrária. Com mais um jogador, na 
parte final da contenda, a formação de Lisboa pressionou mais 
a equipa micaelense, que acabou por sofrer mais um pouco. 
Realce para as exibições da nova dupla de defesas centrais 
Igor Cartaxo e Ricardo Carvalho, bem secundados por Xexé e 
por Paulo Dinarte, este enquanto jogou.

Realce para a exibição de Manuel Pami no meio campo do 
Sporting Ideal e para a boa estreia do avançado Cissé.

Face ao número de ausentes, os juniores João Cunha (guar-
da redes) e Luís Pereira viajaram para Lisboa, sendo os únicos 
dos 5 suplentes que não jogaram.

Na equipa do Oriental o micaelense Ruiznho foi titular, 
sendo substituído por Bata aos 77m.

Domingo, pelas 16h00, o Sporting Ideal recebe o Praiense, 
equipa que viu o jogo da 1.ª jornada com o Sacavenense adiado 
para 12 de Setembro por dificuldades da equipa de Lisboa em 
ter lugares disponíveis para viajar. O mesmo aconteceu com o 
Ferreiras, equipa algarvia, que deveria defrontar, em Angra, o 
Angrense. Esta partida só será jogada a 23 de Dezembro.

Resultados dos jogos realizados da série "D": Oriental-
Sp. Ideal, 0-0; Moura-1.º Dezembro, 1-0; Amora-Redondense, 
4-0; Pinhalnovense-Olhanense, 2-0; Real-Armacenenses, 1-0; 
Olímpico Montijo-Vasco Gama Vidigueira, 4-0 e Louletano-
Casa Pia, 1-0.


