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TAÇA ANIVERSÁRIO: AFINAL DE QUEM É A TAÇA? IDEAL OU
U. MICAELENSE?
União Micaelense vai recorrer do Conselho de Disciplina  assegurou Arsénio Furtado
Recebemos na nossa redacção um pedido de esclarecimento aos nossos leitores por parte
do director geral do Clube União Micaelense, Arsénio Furtado, informando que o seu clube é
o justo vencedor da Taça Aniversário, em juniores, realizada no passado domingo. Disse
ainda o referido director geral, que não compreende a atitude do Conselho de Disciplina da
AFPD, que emitiu um comunicado oficial, em que o seu clube é duplamente penalizado com
a perda do jogo e ainda penalizado em multa.
“Assim perdemos a Taça, que foi conquistada com o nosso mérito, e ela está na Rua dos
Mercadores, e de lá não vai sair, até porque vamos recorrer para os órgãos superiores e
competentes desta decisão”.
Afinal perguntase para onde vai a Taça, agora com as duas formações a reclamarem o
troféu.
Mário Nunes
Publicada por Mário Nunes à(s) 01:59
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quinta‐feira, 6 de dezembro de 2012

CONSELHO DE DISCIPLINA DA AFPD EMITIU CASTIGOS
SOBRE INCIDENTES ENTRE SANTIAGO E SÃO ROQUE
O Conselho de Disciplina, reunido que esteve na noite da passada terçafeira, decidiu
tomar a seguinte posição face aos acontecimentos de violência na pessoa do árbitro
César Andrade, no desafio do passado fimdesemana entre Santiago e São Roque, em
juniores.
Os atletas do GD São Roque no comunicado oficial n. 14, foram castigados na seguinte
forma:
Hugo Silva Moniz  levantado um processo disciplinar.
Rui Filipe Sousa Aguiar – 1 jogo de suspensão.
Ruben Miguel Almeida Realejo – levantado um processo disciplinar
Pedro Alexandre Oliveira Pacheco  levantado um processo disciplinar.
Relativamente aos atletas Hugo Moniz e Ruben Realejo, ficam suspensos preventivamente
de jogar. Aliás de salientar que estes atletas já tinham sido suspensos por o GD São Roque,
em processo interno, que decorre.
Mário Nunes
Publicada por Mário Nunes à(s) 19:17
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JUNIORES: TAÇA ANIVERSÁRIO TEM NOVO VENCEDOR ‐
SPORTING IDEAL
O Sporting Clube Ideal é o novo vencedor da Taça Aniversário em juniores, de acordo
com o comunicado emitido, esta tarde, pelo Conselho de Disciplina da AFPD, ao
determinar a derrota do União Micaelense devido à utilização irregular de atletas do
Micaelense.
A Final que decorreu no domingo de manhã, na freguesia do Pico da Pedra, entre o Sporting
Ideal e o União Micaelense, terminou empatada dentro do tempo regulamentar. Após a
marcação das grandes penalidades, o União Micaelense sagrouse vencedor e ergueu o
Troféu.

Acontece que a equipa da Ribeira Grande detectou que a equipa adversária estava a utilizar
dois atletas juvenis, que haviam jogado no dia anterior, com o Santa Clara, no Estádio
Municipal de Jâcome Correia. Assim, foi entregue, na passada segundafeira, um pedido de
protesto do jogo, na AFPD, pelo Sporting Ideal, baseandose na utilização irregular de atletas
do Micaelense.
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De acordo com o
artigo
54.º,
do
Conselho
de
Disciplina, da AFPD,
seria permitido a
utilização
destes
jogadores, desde que
o lapso temporal
entre os dois jogos
(de sábado e o do
domingo) ocorresse
com um intervalo de
15 horas, o que não
aconteceu. Segundo
o Professor Pedro
Moura, coordenador dos escalões de formação do Ideal, em declarações ao DFA, “o jogo de
sábado com os juvenis terminou pelas 20H28m e o de domingo com os juniores começou às
11Horas. Logo, o Conselho de Disciplina da AFPD, perante a utilização irregular de
jogadores, só tinha que fazer cumprir o que está estabelecido, e atribuirnos a vitória do
desafio, o que hoje é confirmado em comunicado oficial”.

Assim, o Sporting Ideal é o novo vencedor da Taça Aniversário, esta terá de viajar do clube
centenário para a vitrina do Sporting Ideal.

Mário Nunes (jornalista)
Publicada por Mário Nunes à(s) 17:45
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quarta‐feira, 5 de dezembro de 2012

CONSELHO DE DISCIPLINA EMITE HOJE COMUNICADO
SOBRE OS INCIDENTES NO SANTIAGO ‐ AFPD
É com alguma expectativa que se aguarda a decisão do Conselho de Disciplina que se
reuniu ao início da noite de ontem, aliás como de costume, às terçasfeiras, para
analisar e decidir os castigos a aplicar perante as infrações cometidas e apresentadas
em relatório pelos árbitros.
Ora, o Comunicado de Disciplina desta semana, contempla o caso grave da violência
ocorrida no passado fimdesemana, em Água de Pau, Lagoa, entre o Santiago e o São
Roque, em juniores. É que neste jogo estava um título em disputa, e a marcação de uma
grande penalidade para os locais, pelo árbitro Cesar Andrade, já no final do desafio, fez com
que o resultado terminasse com uma igualdade a três bolas e terminasse assim o "sonho"
do GD São Roque sagrarse campeão.
Como é público, a marcação do castigo máximo acabou por ser uma gota de água, e
acabaram por acontecer agressões de atletas ao citado árbitro que o colocaram prostrado no
chão inconsciente, tendo sido transportado para o serviço de urgência do HDES, em Ponta
Delgada.
Aliás, de salientar que o mesmo árbitro necessitou de recorrer novamente ao Serviço de
Urgência do Hospital Divino Espirito Santo, ontem (terçafeira), por o mesmo problema, que
entretanto se agudizara.
Conforme o DFA, conseguiu apurar durante o dia de ontem, perante alguns árbitros, sobre o
que poderia sair deste comunicado do CD, da AFPD, dois dos três árbitros com quem
chegámos à fala, disseram que “não acreditamos que serão os infractores castigados a
sério, em função do que fizeram”.
A ver vamos o que decidiu o Conselho de Disciplina...
Mário Nunes (jornalista)
Publicada por Mário Nunes à(s) 03:23
Etiquetas: Futebol ‐ Juniores
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