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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

Correio dos Açores, 15 de Julho de 2018

A partir da nova época

Sporting Ideal com mais dois reforços

Com a Atlanticoline

Aumentam as comitivas das equipas 

Marcelo e Gedson ficam

Santa Clara
faz parceria

O Executivo Regional vai proceder a um reforço das co-
mitivas dos níveis competitivos superiores, avança, na cir-
cunstância, o comunicado do Conselho de Governo, relativo 
à reunião realizada na passada Quarta-feira, em Santa Cruz 
da Graciosa. 

Em matéria de desporto, a missiva refere, no ponto 27, 
“definir os apoios a conceder às actividades de treino e com-
petição dos escalões de formação, dos apoios complemen-
tares, dos prémios de classificação, subida de divisão e ma-
nutenção e dos apoios à utilização de atletas formados nos 
Açores, bem como determinar o número de elementos das 
comitivas oficiais de cada modalidade e nível competitivo e 
o número máximo de equipas por divisão ou nível competi-
tivo a serem apoiados”.

“Os valores aprovados mantêm-se quase inalterados em 
relação à época desportiva anterior, verificando-se um refor-
ço das comitivas dos níveis competitivos superiores”, acres-
centa.

Pode ainda ler-se que, “desta forma, o Governo dos Aço-
res mantém a estratégia de promover e fomentar o desporto 
de formação, valorizando a importância da prática desportiva 
para o desenvolvimento pessoal das crianças, adolescentes e 
jovens dos Açores”.

As medidas agora aprovadas devem ser publicadas na 
próxima semana, sendo, como tal, válidas para a temporada 
desportiva que se avizinha (2018/19). Sublinhe-se, a propó-
sito, que as mesmas já eram reclamadas por diversos clubes 
e associações há largo tempo (DI/CA)

A equipa do Sporting Ideal vai formando o grupo de trabalho 
para atacar a difícil participação na série “D” do Campeonato de 
Portugal de futebol.

As exibições de Marcelo Dias e de Gedson Júnior no jogo 
treino de quarta -feira com o Santa Clara agradaram à estrutura 
técnica, pelo que serão atletas do clube da Ribeira Grande nesta 
temporada.

Marcelo Dias tem 20 anos de idade e actua como lateral direito. 
No primeiro ano de sénior jogou no Trofense, também do Campe-
onato de Portugal. Natural de Águeda, fez a formação no Sporting, 
no Gafanha, na Académica e no Sporting de Braga.

Gedson Júnior tem 24 anos de idade e tem nacionalidade bra-
sileira. Contudo, desde criança que vive em Portugal. No futebol 
começou no Alverca na época de 2006/2007. Como juvenil repre-
sentou o Valongo e como júnior e sénior o Juventude Castanheira. 
Foi no Carregado, na temporada de 2014/2015 que começou a ser 
referenciado. Passou para o Vilaverdense, onde esteve dois anos. 
Na época passada, na Associação Minas de Arcozelo, do Campeo-
nato de Portugal, fez 5 golos em 17 jogos. O Nogueirense foi res-
gatá-lo para a segunda parte da época, continuando com exibições 
de vulto ao ponto de ter despertado o interesse do Sporting Ideal.

Os jovens Cuco, João Cunha, Diogo Pimentel, Luís Pereira e 
Henrique continuam a treinar para o treinador Paulo Meneses dar 
uma opinião se ficam ou se irão rodar noutra equipa.

Entretanto, sexta-feira da próxima semana os sócios do Sporting 
Ideal reunem-se em Assembleia Geral, pelas 20h00.

A apresentação e votação do orçamento de receitas e de des-
pesas para a época de 2018/2019 e respectivo plano de actividades 
é o ponto principal da reunião. Depois, os associados poderão co-
locar à direcção presidida por Jorge Correia outros assuntos que 
pretendem discutir.

A SAD do Santa Clara acaba de proceder a uma 
parceria com a empresa de navegação Atlanticoline 
SA.

O acordo, assinado pelo Presidente da SAD, 
Rui Cordeiro, e pelo presidente do Conselho de 
Administração da Atanticoline SA, Carlos Faias.

A parceria visa a oferta de condições especiais 
e vantajosas para todas as pessoas que queiram as-
sistir aos jogos do Santa Clara no estádio de São 
Miguel.

A parceira é válida até ao final do mês de Se-
tembro, altura que termina o ciclo de viagens marí-
timas inter-ilhas.

Gérson Júnior (DR)

Marcelo Dias (DR)


