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José Tomáz, treinador da equipa feminina do Passos Manuel, e José Emídio, diretor do clube 

Comunicado da FAP 

A Federação de Andebol de Portugal (FAP) emitiu 
ontem um comunicado sobre a situação do Passos 
Manuel, explicando que tem «procurado soluções 
desportivas tendo em conta a integridade das compe-
tições desportivas»,que «foram adiados jogos refe-
rentes a três jornadas» e que o Passos só irá disputar 
«o primeiro jogo após o acidente a 4 de março». 

Em relação ao acordo dos clubes para adiamento 
dos jogos, a FAP esclarece que «não recebeu nenhu-
ma comunicação escrita dos clubes intervenientes» 
e que, pelo contrário, um dos clubes envolvidos atè 
informou que «não podia efetuar as alterações soli-
citadas por indisponibilidade», salvaguardando que 
«todos os clubes participantes deviam ter comuni-
cado por escrito tal concordància. o que nào sucedeu, 
ao Invés, e como se disse, nenhuma foi recebida». 

Jogadoras do Passos e figuras da modalidade presentes 

«Não desistiremos» 
Passos Manuel promete ir a jogo nem que seja com juniores Clube reitera 
que Colégio de Gaia e Académico do Porto concordaram com datas alternativas 

5W.,10 MIGUEL SANTOS/ASE 
ror 

EDITE DIAS 

S
ALA cheia no Passos para 
contar o que vai na alma e 
no coração da equipa de 
andebol feminino, depois 
do aparatoso acidente de 

autocarro a 11 de fevereiro. Incre-
dulidade é o sentimento mais vezes 
descrito perante a posição da Fede-
ração de Andebol de Portugal (FAP), 
que já emitiu um comunicado so-
bre o assunto. Em causa está o pe-
dido do Passos Manuel para adiar 
para dia 1 e 2 de abril dois jogos em 
atraso, algo que não é possível de 
acordo com os regulamentos. 

«Estamos um pouco indigna-
das, gostamos de jogar, mas den-
tro das nossas capacidades máxi-
mas. Começámos a treinar na 3.! 
feira e não temos guarda - redes. 
Tem de haver igualdade, é uma si-
tuação excecional e esperavamos 
alguma sensibilidade. Quando foi o 
acidente estivamos felizes por es-
tarmos todas a respirar, termos to-
dos os dedos das mãos, mas agora 
percebemos que houve sequelas», 
explicou Carla Martins, capitã das 
seniores, referindo-se às sete atle-
tas que não podem ainda treinar-se. 

Na plateia, nomes sonantes da 
modalidade, como António Sal-
vador, ex-presidente da Liga, João 
Comédias ou Rui Coelho (Federa-
ção Europeia), ouviam com aten-
ção o protesto dos lisboetas. «E se 
fosse uma equipa candidata ao tí-
tulo? Se fosse no masculino? Se 
fosse no futebol? Qual é a medida 
da tragédia que justifica a exce-
ção?!» As perguntas são de José 
Emídio, diretor do clube, que co-
memora 40 anos sucessivos de an-
debol femininol. 

TRATAMENTO EXCECIONAL 
«O que nos traz aqui são os va-

lores do desporto. Desportivamen-
te, durante as duas últimas sema-
nas, oito das 14 atletas não puderam 
ter atividade física. Falámos com os 
clubes e tentámos que os jogos que 
implicassem deslocação ao norte 
fossem o mais tarde possível. Aca-
démico e Colégio de Gaia acolhe-
ram a ideia e foi até o Colégio de 
Gaia que sugeriu que jogássemos a 
1 e 2 de abril, com elas e Académi-
co. Demos conhecimento à FAP 
deste acordo», repete. «Na sex-
ta - feira fomos informados que os 
jogos estavam marcados de forma 
unilateral: 4 e 5 de março, Alava- 

rium e Colégio de Gaia, e 11 e 12 de 
março, sábado às 21.30 h com Aca-
démico e 16 h depois em Leiria.» 

O argumento é de que a alteração 
pode influenciar a verdade despor-
tiva mas não convence os lisboetas. 
«O desporto é mais do que regula-
mentos e situações excecionais de-
vem ter tratamento excecional. A 
direção da FAP deve intervir, orien - 
tar e não limitar-se à aplicação dos 
regulamentos. É para estas situações 
que existe uma direção! Para defen-
der o andebol. Em Lisboa apenas o 
Passos Manuel pratica andebol femi-
nino, esta deveria ser a preocupação 
da FAP», acrescentou. «Se se man-
tiverem inflexíveis estaremos lá para 
jogar. Não sabemos como, e talvez 
isso desvirtue mais a verdade despor-
tiva, mas não desistimos!» 

A direção da FAP deve 
intervir, orientar e não 
limitar-se à aplicação 
dos regulamentos. 
É para estas situações 
que existe uma direção 

JOSÉ EMíD10 
diretor do 1 
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ANDEBOL • 

Visitados 
em vantagem 

Jornada 19 da 1 Divisão femi-
nina incompleta mas favorável às 
equipas da casa 

Alavarium. Colégio de Gaia e Académico 
usaram o fator casa para vencerem os 
seus adversários na 19.° jornada da 
divisão que só ficará concluida a 12 de 
março com o Juve Lis-Passos Manuel, 
mas prossegue no próximo fim-de-
-semana com os encontros Madeira 
SAD-CALE e Sports Madeira-Juve Mar. 
As aveirenses venceram o SIR/CJB por 
23-17 para subirem ao 2.° lugar ainda que 
provisoriamente, poiso Colégio de Gaia 
— ganhou ao Maiastars 29-26 — ainda 
tem um jogo em atraso e apenas menos 
um ponto que as vice-campeãs 
nacionais. Já o Académico ganhou ao 
Santa Joana (23-22). H C. 
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Leões conhecem adversário na Europa 

Sporting 
hoje a sorteio 
-› Sete adversários na mira dos 
leões para os quartos de final da 
Taça Challenge 

Potaissa Turda (Roménia), Doukas 

(Grécia), Valur (Islândia), Dudelange 
(Luxemburgo), Hurry-up (Holanda), 
Sloga Pozega (Sérvia) e Sala (Eslováquia) 
são os possiveis adversários do Sporting 
nos quartos de final da Taça Challenge, 
cujo sorteio é hoje. Depois de afastarem 
os macedónios do Pelister com duas 
vitórias (32-18 e 34-26), os leões 
mantiveram o pleno de vitórias numa 
prova que conquistaram em 2010 e viram 
ainda eliminatórias equilibradas entre os 
possiveis adversários de hoje (a 
diferença global não ultrapassou os 3 
golos). á exceção dos sérvios e gregos. 
A grande sensação foi mesmo o Hurry-
-up que, depois de perder 30-19. com  o 

Bystrica, ganhou por 32-19 em casa, 
festejando assim o apuramento! 
Ao mesmo tempo que os quartos de final 
forem sorteados, também serão 
conhecidos os possíveis desfechos das 
meias-finais, sendo que a primeira ronda 
está marcada para 25/26 marco (1.' mão) 
e 1/2 de abril (2.' mão), Por sua vez, as 
meias começam a 22/23 abril e a segun-
da mào a 29/30 do mesmo (nes. H. C 
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EQUIPA FEMININA DO PASSOS MANUEL 

Dirigentes do Passos Manuel promoveramlíntenf còn de Imprensa 

POLÉMICA 
NO ANDEBOL 
INFLERNEL O Clube tem oito atletas a recuperar 
de um acidente mas está obrigado a competir 

CAROUNA NETO 
ito atletas da equipa fe- 
minina de andebol do 
Passos Manuel estão im-

pedidas de jogar, depois dos fé - 
rimentos que sofreram num 
acidente de viação a ll de feve-
reiro. Dadas as circunstâncias, o 
clube pediu o adiamento dos jo-
gos frente ao 
Académico e 
Colégio de 
Gaia para I e 2 
de abril, de 
forma a conseguirem recuperar 
as atletas. 

A polémica instalou-se quan-
do a Federação de Andebol de 
Portugal (FAP) não aceitou as 
propostas de datas do Passos 
Manuel. "Nenhuma comunica- 

ção dos restantes clubes foi re-
cecionada na FAP no sentido de 
concordarem com as alterações 
de jogoS e de se procederem a 
alterações profundas na calen - 
darização em curso", fez saber a 
FAF' em comunicado. 

José Emidio, diretor do ande-
bol do Passos Manuel, disse on-

tem , em con-
ferência de 
imprensa, que 
o clube vai 
competir, de 

qualquer forma. Mas deixa um 
lamento. "Isto não podeter um 
tratamento meramente admi-
nistrativo. É uma situação 
anormal". O Passos Manuel tem 
quatro jogos agenciados para os 
 5,11e12 de março. • 

PASSOS MANUEL FARÁ 
QUATRO JOGOS EM NOVE 
DIAS, ORDENOU A FAP 
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SÃO BERNARDO                        20

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Luís Santos, Hélder Carlos
(1), Augusto Pereira (3), Tiago
Gonçalves (1), Diogo Tabuada e João
Vilar (2) - sete inicial - Filipe Silva, Diogo
Batalha, João Esteves (4), João Valente
(2), Jorge Justino (1), Leandro Ro-
drigues (6), João Oliveira, João Massa e
Albano Lopes.

SANJOANENSE                            24

Treinador: Nuno Batista. 
Magnol Fis; Mário Lopes, Ricardo Pinho
(8), Rui Rodrigues (3), Alexandre Relvas
(1), Pedro Garcia (5), e Ricardo
Coutinho (2) - sete inicial - Ricardo
Mansores, João Pinhal, Xavier Costa (1),
Ruben Oliveira (1), Emanuel Silva,
Pedro Amorim, Bruno Pinho (1), An-
tónio Brandão e Tiago Arrojado (2).

Pavilhão de São Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca de 700 espectadores.
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan
Caçador (A.A. Leiria).
Oficiais de Mesa: João Santos e Carlos
Rebelo (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 9-13.

Avelino Conceição

São Bernardo e Sanjoanense
proporcionaram um grandioso
espectáculo, num jogo que teve
um ambiente fantástico, em
que foi a modalidade que aca-
bou por ser a grande vencedora
do dia, pois duas das melhores
equipas desta série, perante um
público apaixonado, propor-
cionaram um jogo intenso, re-
pleto de golos brilhantes, defe-
sas espectaculares e grande
emotividade.

No final, acabou por triunfar

a melhor equipa. A Sanjoa-
nense alicerçou a vitória em
dois factores: maior eficácia na
hora do remate e na eficiência
mostrada na baliza por Ricardo
Mansores, que foi o grande he-
rói do fim de tarde de sábado,
chamando a si todos os aplau-
sos da enorme massa adepta
sanjoanina que acompanhou a
sua equipa e que esteve, tal
como a do São Bernardo, in-
cansável no apoio à equipa do
primeiro ao último minuto.

A formação de São João da
Madeira, líder da série sem der-
rotas, entrou forte no encontro,
começando desde logo a cons-
truir uma vantagem “perigosa”
(1-5 aos 10 minutos) para a
equipa liderada por Ulisses Pe-
reira. No entanto, o São Ber-
nardo, com uma reacção forte,
empatou a partida pela pri-
meira (e única vez em todo o
jogo) a 7-7. Estavam decorridos
17 minutos e essa igualdade fez
vibrar o pavilhão, que teve a
maior enchente dos últimos
anos, num ambiente que gal-
vanizou os jogadores para um
andebol merecedor de outros
“palcos”. A Sanjoanense, de
uma forma rápida e assertiva,
voltou a distanciar-se no mar-
cador, acabando por ir para o
intervalo com quatro golos de
vantagem (9-13).

Visitantes controlam
vantagem na 2.ª parte

Na segunda parte, e quando

se esperava uma reacção por
parte da equipa da casa, foi a
Sanjoanense que “puxou dos
galões” de líder , distanciando-
se no marcador, fruto de uma
defesa bastante compacta e
agressiva, que permitia saídas
rápidas e eficazes para o ata-
que. Depois, há ainda a realçar
a estrondosa exibição de Ri-
cardo Mansores, que fechava
todos os cantos da sua baliza,
negando uma sucessão de li-
vres de sete metros ao São Ber-
nardo, o que ditou o avolumar
da diferença no marcador, que
chegou mesmo a ser de oito
golos (14-22).

Seguiu-se, então, uma fase al-
gum desânimo por parte da
equipa anfitriã, que viu a San-
joanense, fortemente apoiada
pelos seus adeptos, construir
uma vitória que des de logo lhe
garantiu o apuramento para a
Fase Final. Ainda assim assis-
tiu-se a uma última reacção por
parte do São Bernardo, que en-
curtou a distância no marcador
nos instantes finais. Apesar da
derrota, e de ficaram por dis-
putar apenas duas partidas, o
São Bernardo apenas depende
de si para garantir o acesso à
fase seguinte. Vai disputar a
vaga com o Albicastrense, equi -
pa que recebe em Aveiro na úl-
tima ronda.

Num jogo emocionante, re-
ferência para a arbitragem de
grande qualidade da dupla in-
ternacional leiriense.|

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Sanjoanense
apura-se em Aveiro
Definição Equipa de S. João da Madeira garante presença
na Fase Final do campeonato. São Bernardo depende 
apenas de si para também assegurar um lugar

“Derby” em Aveiro foi empolgante, com as duas equipas a proporcionarem um bom espectáculo

RICARDO CARVALHAL
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#2

#3

O ator norte-americano Bill
Paxton, conhecido pela sua
participação em filmes como
“Aliens” ou “Titanic”, morreu
no sábado, aos 61 anos, na
sequência de complicações
após uma cirurgia, divulgou
domingo a imprensa norte-
americana.
Citado pela revista Variety,
um representante da família
do ator divulgou uma decla-
ração, em que foi pedida pri-
vacidade mas também des-
tacada a carreira do ator.

Morreu ator
Bill Paxton

No Estreito de Câmara de Lo-
bos, o tradicional cortejo do
trapalhão do último domingo
fez soltar imensas gargalha-
das a milhares de pessoas
que foram até esta localidade
ver um evento que prima, so-
bretudo, pela sátira social.
Várias personalidades regio-
nais, nacionais e internacio-
nais foram retratadas.

Cortejo trapalhão no
Estreito

A equipa masculina do Ma-
deira SAD assegurou no do-
mingo um lugar no “grupo de
elite” do andebol nacional
após vencer, por 36-26, o
conjunto açoriano do Spor-
ting da Horta, em partida
disputada no Pavilhão do
Funchal e que contou para a
24.ª ronda da 1.ª fase do
campeonato. 

Madeira SAD
no grupo de elite

#1

jm-madeira.pt
por Paula Abreu
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Na próxima temporada, 
Benfica e Sporting poderão 
apresentar os dois técnicos 
que deram o histórico 
"hepta" ao FC Porto, tendo 
Resende ganho o primeiro 
titulo e Obradovic os seis 
seguintes 

Carlos Resende foi um dos 
melhores jogadores portu-
gueses de todos os tempos -
para muitos o melhor - e o 
único a integrar o sete ideal 
de uma grande competição 
internacional, no caso o do 
Campeonato da Europa de 
2000, jogado na Croácia, em 
que Portugal ficou em 
sétimo lugar. Foi sete vezes 
campeão como sénior 
(quatro pelo ABC e três pelo 
FC Porto), ganhou cinco 
Taças de Portugal (2/3), três 
Taças da Liga (0/3) e três 
Supertaças (1/2). --La. 

Ex-FC Porto 
L  --• • •  Obradovic 
a  •.•)• • •   

rÁRIOSRESENDh 
ÉOE HO DOS LEÕES 
O contrato ainda não 
estará assindado, até em 
virtude do processo 
eleitoral em que o Sporting 
está mergulhado, mas o 
acordo existe e Carlos 
Resende tem via aberta 
para Alvalade 

ninounimAns 
~ Carlos Resende é o técni-
co escolhido pela direção do 
Sporting para assumir a equi-
pa de andebol, devendo entrar 
em funções no início da próxi-
ma época e com um contrato 
de longa duração, sendo claro 
o objetivo de dar estabilidade 
a um projeto que, finalmente, 
consiga alcançar o sucesso, ou 
seja, visa conquistar o cam-
peonato nacional. 

Os leões tentaram a transfe-
rência ainda durante esta tem-
porada - depois de Javier Zupo 
Equisoain não ter resistido à  

forma como o Sporting foider-
rotado, em casa, pelo FC Porto, 
num jogo em que esteve a ven-
cer por sete golos e, sofrendo 
umparcialde 0-8, acabou mais 
distante do líder -, mas Carlos 
Resende sempre disse que não 
deixaria oABC a meio do cami-
nho, mas ressalvando que na 
próxima época estaria livre. 

O JOGO sabe que o entendi-
mento já existe e o técnico, na-
tural de Marvila, Lisboa, de 45 
anos, deverá regressar a uma 
casa onde já esteve, há muitos 
anos, depois de ter começado 
a jogar no Ateneu da Madre 
Deus e ter-se transferido para 
os juniores do Sporting, de 
onde saltaria, com apenas 17 
anos, para o FC Porto, tendo 
feito carreira sénior apenas 
nos dragões e no ABC, os úni-
cos clubes, também, em que 
foi treinador. 

Depois de ter começado a  

carreira de técnico em 
2006/07, no FC Porto, ga-
nhando, em três anos, um 
campeonato,umaTaça de Por-
tugal e uma Taça da Liga, Car-
los Resende esteve duas épo-
cas sem treinar, regressando 
ao ativo em 2011/12, ao servi-
ço do ABC, onde se mantém a 
cumprir a sexta temporada se-
guida, com umaTaça de Portu-
gal (2014/15), umCampeona-
to Nacional, uma Supertaça 
e uma Taça Challenge 
(2015/16) conquistadas. 

O Sporting não é cam- 
peão desde a tempora-
da 2000/01, um titulo 
conquistado sob o co-
mando técnico de Jo-
sé Tomaz. Cumprindo-
se a escolha da atual dire-
ção dos leões, o próximo de-
safio de Carlos Resende será 
devolver o clube a esses tem-
pos de glória. 

O Benfica também deverá fazer 
alterações na estrutura técnica 

do andebol, sendo que, 
já com seis derrotas e a 
12 pontos da liderança, 

Mariano Ortega tem a vida 
muito dificil. Para ocupar o 

cargo, o sérvio Ljubomir 
Obradovic é o nome mais 
desejado na Luz, tendo sido 
alvo de disputa pelos dois 
principais clubes de Lisboa. 
Com  62 anos, Obradovic, que 
foi campeão pelo Belenenses 
em 1993/94 e seis vezes pelo 
FC Porto, de 2009/ro a 2014/15, 
poderá estar de regresso a 
Portugal na próxima época. 
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ompetir 

Passos Manuel 
indignado com a FAP 
Clube lisboeta fala 
em falta de bom 
senso, mas ainda 
espera um volte face 
da medida federativa 

SAINDROBAMMUI0 

Adecisão da Federação de 
Andebol de Portugal em agen-
da/ os dois jogos em atraso da 
formação sénior feminina do 
Passos Manuel, com °Acadé-
mico do Porto e o Colégio de 
Gaia, para os dois próximos 
fins de semana, em virtude do 
acidente de viação sofrido pela 
equipa no passado dia II de fe-
vereiro, quando viajava para o 
Norte do país, deixou incrédu-
los os responsáveis do clube 
lisboeta. Condicionadoemter-
mos fisicos sete atletas ainda 
não regressaram aos treinos, 
entre elas as duasguarda-redes 
-, °Passos acordou com os clu-
besadversários a realização dos 
jogos para os dias 1 e 2 de abril, 
na semana seguinte à data da 
última jornada, mas a decisão 
não foi aceite pela FAP, consi-
derando que a mesma viola os 
regulamentos. O presidente  

do emblema lisboeta, José 
Emídio, acredita que oorganis-
mo federativo ainda pode in-
verter a decisão, advertindo 
que, "se não houver recuo, es-
taremos lá para jogar com as 
forças que tivermos à disposi-
ção", e deixa uma pergunta: 
"Qual será a medida de uma 
tragédia que justifica a exce-
ção?", indicou, considerando 
também que a decisão coloca-
da emcimadamesa influi mais 
na verdade desportiva, do que 
a pedida pelo emblema lisboe-
ta. "Acho que o bom senso de-
via imperar. Esta solução não 
nos parece viável e prejudica 
seriamente a verdade despor-
tiva", vincou. 

"Qual será a medida 
ele urna tragédia 
que justifica a 
exceção?" 

Presidente do Passos Manuel 

osé Tomaz e José Emídio ao centro 

Federação responde 
e mantem apoio 
•o• A Federação de Andebol 
de Portugal, em resposta às 
acusações do Passos Manuel, 
lembra que "manteve e man-
tém inteira e sincera solidarie-
dade, institucional e pessoal, 
com o Clube Passos Manuel, 
seus dirigentes, treinadores e 
atletas", mas lembra que, "para 
se poder disputar jogos fora do 
calendário inicialmente publi-
cado, todos os clubes partici-
pantes deveriam ter comuni-
cado por escrito tal concordân- 

cia, o que não sucedeu". A 
federação dizaindaque propôs 
várias soluções alternativas, 
mas que alguns dos clubes en-
volvidos manifestaram indis-
ponibilidade para disputar os 
encontros em atraso. 

O organismo considera tam-
bém que "a realização de qua-
tro jogos em nove dias não é 
diferente da proposta do Pas-
sos Manuel em fazer quatro 
jogos a 25 e 26 de março ele 2 
de abril". 
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ANDEBOL 

JUNIORES DO PASSOS 
EM PROVA DE FOGO 
Face à irredutibilidade da 
Federação, clube do Liceu 
tem solução de recurso 
para jogos da La Divisão 

 

 

ALEXANDRE REIS 

O Passos Manuel tem como so-
luçào de recurso apresentar-se 
comparte da sua equipa de juniores 
nos jogos da P Divisão feminina, 
face à irredutibilidade da Federa-
ção (FAP) em não aceitar as pro-
postas do clube do Liceu, que pre-
tendia adiar dois dos seus jogos, no 
Norte, para 1 e 2 de abril, frente a 
Académico e Colégio de Gala. 

Em conferéncia de imprensa 
realizada ontem na Lapa (Lisboa), 
José Emídio, presidente do Passos, 
pede à FAP que mude de ideias: 
"Temos a expectativa que venha a 
imperar o bom senso, pois temos 
sete a oito jogadoras de baixa, en-
tre as quais as duas guarda -redes, 
sendo que uma [Marta Faleiro] 

   

   

INTEIRA. Carla Martins pede sensibilidade a Federação "ESPERAMOS BOM SENSO. 
ESTA AGENDA FEDERATIVA 
PREJUDICA SERIAMENTE 
A VERDADE DESPORTIVA" 

JOSÉ EMIDIO, PRESIDENTE DO PASSOS 

teve de ser operada às cervicais. 
Esta agenda federativa prejudica 
seriamente a verdade desporti-
va", considerou o dirigente. 

Recorde-se que a equipa femi-
nina do Passos Manuel sofreu no 
passado dia 11 um grave acidente 
de viação na Al - o autocarro em 
que seguia para o Porto capotou -, 
cujas sequelas, físicas e psicológi-
cas, se têm manifestado, com me-
tade da equipa lesionada, assim  

como o treinador José Tomás, que 
fraturou uma costela. 

"Foi uma situação anormal que 
merece reflexão. Houve uma 
grande solidariedade, mas espero 
que das palavras se passe à prát i 
ca", sugeriu José Tomás. 

Carla Martins, capitã da equipa, 
manifestou -se indignada: "Devi 
do a este período especial, em que 
estamos em recuperação, espera 
vamos que houvesse alguma sen 
sibilidade. Queremos jogar, mas 
em pé de igualdade. A única coisa 
que nos satisfaz é estarmos inteiras 
depois do acidente." o 

Regulamentos 
aplicados à letra 
Desvalorizando a sobrecarga de 
jogos a que o Passos vai ser sujei-
to, a FAP emitiu ontem um co-
municado, defendendo a aplica-
ção dos regulamentos: "As clas-
sificações desportivas são rele-
vantes e a disputa de eventuais 
jornadas fora daquele calendá-
rio após a última jornada teria. 
naturalmente impacto e rele-
vância naquelas classificações." 
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Face à irredutibilidade da Federação, clube do Liceu tem solução de recurso para jogos da 1.ª Divisão
 
O Passos Manuel tem como solução de recurso apresentar-se com parte da sua equipa de juniores nos
jogos da 1ª Divisão feminina, face à irredutibilidade da Federação (FAP) em não aceitar as propostas
do clube do Liceu, que pretendia adiar dois dos seus jogos, no Norte, para 1 e 2 de abril, frente a
Académico e Colégio de Gaia.
 
Em conferência de imprensa realizada ontem na Lapa (Lisboa), José Emídio, presidente do Passos,
pede à FAP que mude de ideias: "Temos a expectativa que venha a imperar o bom senso, pois temos
sete a oito jogadoras de baixa, entre as quais as duas guarda-redes, sendo que uma [Marta Faleiro]
teve de ser operada às cervicais. Esta agenda federativa prejudica seriamente a verdade desportiva",
considerou o dirigente.
Continuar a ler
 
Recorde-se que a equipa feminina do Passos Manuel sofreu no passado dia 11 um grave acidente de
viação na A1 - o autocarro em que seguia para o Porto capotou -, cujas sequelas, físicas e
psicológicas, se têm manifestado, com metade da equipa lesionada, assim como o treinador José
Tomás, que fraturou uma costela.
 
"Foi uma situação anormal que merece reflexão. Houve uma grande solidariedade, mas espero que
das palavras se passe à prática", sugeriu José Tomás.
 
Carla Martins, capitã da equipa, manifestou-se indignada: "Devido a este período especial, em que
estamos em recuperação, esperávamos que houvesse alguma sensibilidade. Queremos jogar, mas em
pé de igualdade. A única coisa que nos satisfaz é estarmos inteiras depois do acidente." *
 
Autor: Alexandre Reis
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