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Sylvio Romero conquista 2.º Open de Pool em 
Leiria e Santarém 
Por António Barroso 
Sylvio Romero (Os Nazarenos) foi o grande vencedor do 2.º Open Distrital de Pool da 1.ª 
Divisão organizado pela Federação Portuguesa de Bilhar (FPB) nos distritos de Leiria e 
Santarém, ao derrotar, na única final que contou com uma senhora, Janine Santos (Académica 
de Coimbra) na ‘negra’ (7-6), em encontro disputado nas instalações do O’Sullivan Pool Club. 
Já o o sportinguista Alexandre Almeida foi o grande vencedor no distrito de Évora, ao derrotar 
na final, disputada no Clube de Bilhar de Vendas Novas, o seu companheiro de equipa nos 
leões Sérgio Miguel Almeida, por 7-4. Numa altura em que ainda falta disputar o Open do 
distrito de Lisboa (a 3 e 4 de dezembro próximos), no último fim-de-semana estiveram à mesa 
em em competição simultaneamente um total de 141 jogadores em oito locais do País, 
provenientes de 12 diferentes distritos. A Bracara, em Braga, recebeu a fase decisiva para os 
atletas de Braga e Viana do Castelo, com o individual Paulo Sequeira a superiorizar-se a 
Joaquim Cardoso (Bolas Virtuais) por 7-4 no jogo decisivo, depois de outros 23 jogadores 
destes dois distritos terem ficado pelo caminho durante as eliminatórias. As instalações do 
Académico dos Penedos Altos receberam a fase decisiva para jogadores dos distritos de 
Castelo Branco e da Guarda, com Nuno Correia (CCD Leões da Floresta) a vencer o seu 
companheiro de equipa Nuno Raposo por 7-2 na final. Em Coimbra, a Comitiva Destemida 
recebeu a prova e teve também dois jogadores do emblema na final, com Ricardo Leston a 
superiorizar-se a André Fernandes por 7-2 no jogo decisivo. Quanto ao distrito de Setúbal, a 
fase decisiva jogou-se no Mirashot e o sportinguista André Santos venceu José Cardoso (CRC 
Forte da Casa) por 7-2 na final. Nas instalações da AB Gaia, João Sousa (Académica de 
Coimbra) venceu o 2.º Open para atletas dos distritos do Porto e Aveiro, ao bater Telmo Torres 
(CF Marecos) por 7-1 na final. Por fim, e mais a sul, para os atletas do distrito de Faro e 

Sotavento, e na final disputada na Academia de Bilhar de Tavira, João Chumbinho (CCD 

Crédito Agrícola) foi o grande vencedor, ao bater o individual Olivério Cruz por 7-2 na final. 
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