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Febre do Pool chega a Faro com vitória de Olivério Cruz
Por António Barroso

Um total de 187 jogadores de 13 distritos estiveram em ação simultaneamente em nove locais no 1.º Open distrital da 1.ª
Divisão de Pool, prova organizada pela Federação Portuguesa de Bilhar e que, nesta variante da modalidade, animou
Portugal de norte a sul, com Olivério Cruz (individual) levar a melhor na prova algarvia, ao vencer João Chumbinho (CCD
Crédito Agrícola) por 64 na final, jogada na Academia de Bilhar de Tavira. No torneio que reuniu os atletas de Braga e Viana
do Castelo, cuja final decorreu nas instalações da Dynamic Pool Academy, vitória de outro individual, Bruno Santos, na
‘negra’ (65) sobre a bracarense Sara Rocha, jogadora da Académica de Coimbra. Já no tocante aos distritos de Castelo
Branco e da Guarda, numa final jogada por dois jogadores do clube da casa, o CCD Leões da Floresta, vitória de Nuno
Raposo sobre Miguel Marques, também na ‘negra’ (65) e com emoção até final. Em Coimbra, e no recinto da ‘Briosa’, vitória
para o ‘estudante’ Pedro Miguel, que bateu Ricardo Leston (Comitiva Destemida) na final, por 64. Outro atleta da
Académica, João Sousa, foi o vencedor da prova relativa aos distritos do Porto e Aveiro, disputada nas instalações do Pool
Master: venceu na final Telmo Torres (CF Marecos) por esclarecedores 62. Por último, e já nas instalações do Fonte
Luminosa decorreu a prova relativa aos atletas do distrito de Setúbal, com Fábio Carvalho (Casa do Benfica de Alcochete) a
suplantar André Santos (Sporting) por equilibrados 64. Rui Franco venceu 1.ª prova nacional A Académica recebeu
também a 1.ª Prova Nacional de Pool nas suas instalações, com Rui Edgar Franco (Sporting) a conquistar o primeiro troféu
da temporada, ao vencer na final Américo Francisco (CF Marecos) por 85. No distrito de Évora, o torneio decorreu nas
instalações do Clube de Bilhar de Vendas Novas, com o sportinguista Sérgio Miguel Almeida a sagrarse vencedor, ao
vencer Ilídio Martins, jogador do clube anfitrião, por claros 62. O O’Sullivan Pool Club recebeu a prova dos distritos de Leiria
e Santarém, com a vitória a sorrir a Paulo Alexandre Oliveira (Comitiva Destemida), que bateu na final o quase homónimo
Paulo Oliveira (O’Sullivan Pool Club), por 63. Em Lisboa, a vitória foi para Nuno Ribeiro (Casa do Benfica de Algueirão e
Mem Martins/Lamosa Pool), que, nas instalações do HotShot, venceu na final João Barroso (Café Retiro com História)
apenas na ‘negra’, por 65.
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