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Correio dos Açores, 25 de Agosto de 2018

Angrense entra em campo
Esta tarde, em Angra

Foto Sporting Ideal

A partida entre o Angrense e o Vasco da Gama da Vidigueira, da 3.ª 
jornada da série “D” do Campeonato de Portugal de futebol, é dis-
putada, hoje, em Angra do Heroísmo.

Ruizinho, Dani e Hugo Simões tinham 1 jogo de suspensão de-
vido à acumulação de cartões amarelos. O trio foi admoestado com 
cartões amarelos no último jogo do Campeonato de Portugal da 
época passada, quando o Operário defrontou o Farense. Somaram 
o número de cartões que provoca a suspensão. Nove para Simões e 
Dani e 12 para Ruizinho.

Então porque jogou Ruizinho pelo Oriental, clube que repre-
senta esta época, e porque não jogaram Hugo Simões e Dani? E 
porque jogaram Zaneth Carvalho, pelo Angrense, Itto Cruz, pelo 
Praiense, e Diogo Martins, pelo Sacavenense, na 2.ª jornada, todos 
pela primeira vez nesta edição do campeonato (os jogos daquelas 
equipas na 1.ª jornada foram adiados) e todos trazendo 1 jogo de 
suspensão do Campeonato de Portugal da época passada?

Porque houve falta de informação nas hostes do clube da Ri-
beira Grande. 

No Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Fu-
tebol, o ponto 9 do artigo 40.º refere que “a sanção de suspensão 
de 1 jogo oficial aplicada na sequência da praćtica da infracção de 

acumulação de cartões amarelos na mesma competição é cumpri-
da exclusivamente na competição em que foi aplicada e no decur-
so da época desportiva em que a decisão que a aplicou se tornar 
executória”.

Como não houve mais jogos do Campeonato de Portugal na 
época passada, qualquer um dos atletas referenciado pôde jogar.

Sabemos que o Sporting Ideal, por ter recebido a comunicação 
de que Dani e Hugo Simões tinham 1 jogo de suspensão, pretendeu 
saber se os jogadores poderiam alinhar na 1.ª jornada. A pergunta 
enviada a 9 de Agosto para a Associação de Futebol de Ponta Del-
gada não chegou em tempo útil de ambos poderem ser utilizados 3 
dias depois com o Oriental.

Para ficar completamente esclarecido, nova comunicação foi 
pedida pelo clube da Ribeira Grande a 17 de Agosto à Federação, 
através da Associação. Agora se os dois futebolistas poderiam jo-
gar na 2.ª jornada. Esta resposta foi célere e foi no sentido de que 
Dani e Hugo Simões estavam aptos a defrontarem o Praiense.

Alterações ao regulamento disciplinar, a entrada de novos ele-
mentos na direcção do Sporting Ideal e uma resposta tardia foram 
causas para o lapso ocorrido.

No mesmo artigo 40.º, mas no ponto 3, é referido que “se a 
sanção de suspensão por jogos oficiais não for totalmente cumpri-
da na época em que foi aplicada, é cumprida na época ou épocas 
subsequentes na competição em que o jogador foi sancionado, 
começando ou continuando a contar o número de jogos oficiais a 
partir da data em que o jogador estiver inscrito ou tiver renovado 
a sua inscrição.” Era o que acontecia antes das alterações ao regu-
lamento.

O jogo, que começa às 14h00, foi antecipado para permitir que 
os jogadores da equipa alentejana não percam o dia de trabalho na 
Segunda-feira.

O Angrense só fez um jogo ainda, devido ao adiamento da par-
tida da 1.ª jornada, na ilha Terceira, com os algarvios do Ferreiras. 
No passado Domingo, foi derrotado, em Sacavém, por 2-0, pela 
equipa local.

O Vasco da Gama, vindo do "distrital" da Associação de Fute-
bol de Évora, tem 1 ponto, com o empate a um golo alcançado, em 
casa, no passado domingo, com o Oriental. Rectificou a imagem 
deixada no primeiro jogo, com a derrota sofrida no campo do Olím-

pico do Montijo, por 4-0.
A 3.ª jornada completa-se amanhã com as partidas Praiense-

Ferreiras, Olímpico do Montijo-Sporting Ideal, Amora-Olhanense, 
Moura-Redondense, Real-1.º de Dezembro, Louletano-Armace-
nenses, Pinhalnovense-Casa Pia e Oriental-Sacavenense.

Entretanto, o jogo da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, opon-
do o Desportivo de Rabo de Peixe ao Olímpico do Montijo, foi 
antecipado para o Sábado, dia 8 de Setembro, na Ribeira Grande.

Antecipado também para o mesmo dia está o Pinhalnovense-
Vale Formoso, que tem previsto começar às 13h00 dos Açores. O 
desafio pertence igualmente à Taça de Portugal.

Falta de informação ditou afastamento
Afinal Dani e Hugo Simões poderiam jogar

As ausências de Hugo Simões e de 
Dani na equipa do Sporting Ideal que 

a 12 Agosto jogou no campo do Orien-
tal, por terem de cumprir um jogo de 
suspensão cada, causaram estranheza 

quando se soube que Ruizinho alinhou 
pela equipa adversária.


