
Pelas 15h00 de hoje, no estádio municipal da Ribeira Grande, 
dá-se a estreia do Sporting Ideal como visitado. Defronta o Sport 
Praiense para a 2.ª jornada da série "D" do Campeonato de Portugal 
de futebol.

Uma partida que opõe um candidato a um dos dois primeiros 
lugares desta fase, que qualificam para os jogos da segunda fase, a da 
subida, que será no sistema de eliminar. O Praiense volta a ser candi-
dato. É assumido pelos responsáveis. A equipa perdeu alguns joga-
dores importantes mas reforçou-se com outros que também transmi-
tem garantias de a equipa voltar a andar nos lugares cimeiros.

O Sporting Ideal tem uma equipa diferente da que se exibiu no 
campeonato anterior. Mais homogénea e com melhores alternativas. 
Uma formação que tem a obrigação de realizar uma prova mais re-
gular e, sobretudo, mais tranquila.

Se se repetirem os últimos resultados do Sporting Ideal na Ribei-
ra Grande, sobre o Praiense, em jogos do Campeonato de Portugal, 
os três pontos irão ficar em casa. Foram três triunfos, um deles, uma 
goleada (5-1) aquando da fase de manutenção/descidas. Porém, há 
muitas variáveis em jogo e neste início, com algumas reticências 
em termos de conhecimentos de quaisquer equipas, há factores que 
podem ter influência directa nos desfechos. Uma delas é o facto de 
o Praiense realizar o primeiro jogo oficial pelo adiamento da partida 
da 1.ª jornada com o Sacavenense.

Para o campeonato da 3.ª Divisão e Campeonato de Portugal, 
Sporting Ideal e Praiense já jogaram 21 vezes entre si. Há um claro 
domínio do Praiense com as 11 vitórias registadas, contra as 6 do 
Sporting Ideal. Quatro jogos terminaram empatados.

A última vez que as duas 
equipas se encontraram foi a 4 
de Setembro de 2016. Ganhou o 
Praiense na Ribeira Grande, por 
2-0, em jogo da 1.ª eliminatória 
da Taça de Portugal.

No Sporting Ideal Paulo Di-
narte não poderá jogar porque 
tem 1 jogo de suspensão para 
cumprir devido à expulsão em 
Marvila, por duplo "amarelo". 
Deve estrear-se Miguel Ângelo 
na lateral direita.

Em relação ao Praiense, 
com o regresso do guarda-redes 
Tiago Maia, o jovem micaelense 
Mário Rui não irá continuar.

O Angrense, que também 
faz o primeiro jogo no Campe-
onato, actua no campo do Saca-
venense. A partida tem início às 
16h00 dos Açores.

Jogos da 2.ª jornada: Spor-
ting Ideal-Praiense, Sacavenense-Angrense, Olhanense-Louletano, 
Redondense-Real, 1.º de Dezembro-Amora, Casa Pia-Moura, Vasco 
da Gama da Vidigueira-Oriental, Armacenenses-Pinhalnovense e 
Ferreiras-Olímpico do Montijo.
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Santa Clara-Braga reata emoções
Aí está a Liga NOS no estádio de São Miguel

Se os últimos resultados se repetirem...
Sporting Ideal estreia-se na Ribeira Grande com o Praiense

Equipa do Sporting Ideal faz, hoje, a estreia oficial na Ribeira Grande (Foto Henrique Barreira/"Sempre em Jogo"/Rádio 
Atlântida)

Resultados Sp. Ideal-Praiense

1996/97 2-1*
1997/98 1-3*
1998/99 1-1*
2003/04 0-0*
2011/12 0-1*
2012/13 1-1*
2012/13 2-1**
2013/14 2-1+
2013/14 5-1++
2015/16 2-0+
2016/17 0-2*+

* Série Açores da 3.ª Divisão 
Nacional

** Série Açores da 3.ª Divi-
são (Fase de Subida)

+ Campeonato de Portugal
++ Campeonato de Portugal 

(Fase de Manutenção)
*+ Taça de Portugal

O Estádio de São Miguel recebe, 15 anos, 2 meses e 16 dias 
mais tarde, um jogo da 1.ª Liga de futebol. Um momento ansia-
do por uma multidão que a partir das 19h30 de hoje vai estar 
sentada num recinto que há 20 anos surpreendeu pela qualidade 
e agora surpreende por não reunir todas as condições que são 
desejáveis.

A corrida aos bilhetes para este primeiro jogo, logo com o 
quarto grande do futebol português, o Sporting de Braga, tem sido 
de tal forma que apanhou a organização muito desprevenida, sem 
a capacidade de resposta desejável à “invasão” que na manhã de 
sexta-feira ocorreu à sede. Houve quem demorasse uma hora para 
ser atendido. Eram os sócios para levantarem o bilhete para o jogo 
incluído no pacote/época adquirido; eram as pessoas que ao adqui-
rirem 30 Euros em compras no “Continente” tinham direito a dois 
bilhetes; eram as pessoas que pretendiam apenas o bilhete para o 
jogo. Enfim, uma situação que tem de ser corrigida com urgência, 
pese a extrema boa vontade dos funcionários. Espera-se que para o 
próximo jogo mude muita coisa neste aspecto.

Será a quarta partida que Santa Clara e Sporting de Braga efec-

tuam para o campeonato em São Miguel. Os três resultados já se 
verificaram.

Na primeira vez, a 28 de Novembro de 1999, o Braga ven-
ceu por 2-1. Marcaram Odair (36m) e Elpídio Silva (81m) para os 
bracarenses e Clayton (74m) para o Santa Clara.

No segundo jogo, a 17 de Fevereiro de 2002, o Santa Clara 
ganhou por 1-0, golo de Toñito aos 55m. A terceira partida foi a 24 
de Agosto de 2002, logo na 1.ª jornada (agora é para a 2.ª jornada), 
concluída com um empate a zero golos.

Como será agora? O favoritismo pende para os lados dos 
bracarenses, mas os jogadores do Santa Clara que forem ao jogo 
podem tirar proveito do cansaço físico e psicológico dos atletas 
contrários pela eliminação da Liga Europa na passada quinta-fei-
ra.

Jogos da 2.ª jornada: Hoje: Desp. Chaves-Portimonense 
(15h30), Boavista-Benfica (18h00) e Sporting-Setúbal (20h00). 
Domingo: Rio Ave-Marítimo (15h00), Nacional-Moreirense 
(15h00), Belenenses-F. C. Porto (17h30) e Santa Clara-Sp. Braga 
(19h30). Amanhã: Guimarães-Feirense (19h15).


