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JUNIORES: TAÇA ANIVERSÁRIO MUDA DE MÃOS E VAI PARA
O SPORTING IDEAL
O Sporting Clube Ideal vai receber
amanhã a Taça Aniversário, no escalão
de Juniores. Recordase que esta Taça
havido sido atribuída ao União
Micaelense, uma vez que o Sporting
Ideal tinha perdido o desafio. Contudo
recorreu
para
os
organismos
competentes da AFPD, alegando a
utilização irregular de um jogador por
parte do União Micaelense (conforme
noticiado no DFA, no passado dia 6 e 7
de Dezembro  ver abaixo links das
duas noticias).
Ontem, dia 3 de Janeiro de 2013, a
AFPD enviou um ofício ao Presidente
do Sporting Ideal, a que o DFA teve
acesso, dando conta que a razão
assistia ao Sporting Ideal, pelos
motivos invocados. Ou seja, o Sporting
Ideal é campeão da Taça Aniversário,
desta época desportiva, sendo que a
Taça será entregue amanhã, no Estádio
Municipal da Ribeira Grande, uns minutos antes das 16 horas, altura que está previsto o
início do jogo entre os juniores do Sporting Ideal e o Marítimo SC.
"AFPD esconde ou esqueceuse de notificar associados?"

O Professor Pedro Moura, coordenador dos escalões de formação referiu, esta tarde, à
nossa redacção que “afinal a justiça tardou mas chegou. A Taça é nossa, e o Ideal é o digno
vencedor da Taça Aniversário, conforme assina o Presidente Auditon Moniz no ofício n. 562
12/13, da AFPD. Mas o que mais me chateia é que este ofício não foi dado a conhecer aos
outros associados da AFPD. Porquê? O que é que se está a esconder? Parece que está a
ser feito em segredo. Mas porquê...?”.
É caso para perguntar: a Taça muda de mãos ou vão existir duas Taças, e um vencedor?

Ver noticias publicadas em DFA:
http://dfacores.blogspot.pt/2012/12/juniorestacaaniversariotemnovo.html
http://dfacores.blogspot.pt/2012/12/tacaaniversarioafinaldequemetaca.html
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FUTEBOL JUNIORES: UNIÃO MICAELENSE RECEBE
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