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FC PORTO 

Ameaça de medidas drásticas 
-> Dragões revoltados com as ar-
bitragens no basquetebol, no an-
debol e no hóquei em patins 

O FC Porto emitiu ontem um 
comunicado no qual considera que 
as suas equipas de andebol, bas-
quetebol e hóquei em patins têm 
sido prejudicadas pelas arbitra-
gens, desafiando as respetivas fe-
derações a tomarem medidas para 
solucionar o problema, «sob pena 
de vir a tomar medidas drásticas». 

«O FC Porto considera que os ór- 

gãos federativos têm a responsabi-
lidade de tomar todas as medidas 
para que arbitragens como as que 
têm acontecido reiteradamente não 
voltem a suceder, sob pena de jun-
to das respetivas federações virmos 
a tomar medidas drásticas, mas se-
guramente as únicas que permitirão 
ao FC Porto não estar envolvido em 
competições cuja verdade despor-
tiva não está salvaguardada», adian-
taram os portistas num comunica-
do no seu site oficial. Este documento 
surge após as críticas veementes  

lançadas pelo treinador de hóquei 
em patins, Guinem Cabestany, após 
o clássico com o Benfica no sábado, 
que os encarnados venceram por 
4-3, com o último golo a surgir no 
último segundo da partida. «O FC 
Porto tem vindo a alertar as três fe-
derações para este fenómeno de des-
valorização global das competições 
nacionais por quebra de qualidade 
das arbitragens, infelizmente sem 
efeitos práticos, conforme o país 
desportivo pôde registar ao vivo e 
pela televisão no passado fim de se-
mana, a exemplo de um passado 
bem recente», concluíram. 
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Avelino Conceição

O Alavarium/Love Tiles, de-
pois de nas três primeiras jor-
nadas ter jogado fora, por força
do calendário, somou os três
pontos na estreia caseira, mas
não deixou de ter que colocar

toda a sua experiência em
campo, já que pela frente teve
uma formação da Juve Lis
muito competitiva ao longo de
toda a partida.

Numa primeira parte muito
equilibrada, a equipa orientada
por Carlos Neiva comandou
praticamente sempre o mar-
cador. A equipa de Leiria ape-
nas por uma vez, e ainda numa

fase inicial da partida, esteve
na frente, o que desde logo deu
alguma segurança ao “sete” da
casa, que soube sempre “con-
tornar” as dificuldades que a
equipa adversária lhe ia colo-

cando. Contudo, face à grande
prestação de Luana Ligeiro na
baliza das forasteiras, não con-
seguiu o desejado avanço no
marcador, daí os dois golos de
vantagem ao intervalo.

Na segunda metade, o figu-
rino do jogo manteve-se, mas
agora com a equipa da casa a
revelar uma maior coesão de-
fensiva, dificultando ao má-
ximo a tarefa ofensiva da equi -
pa leiriense. No entanto, as fo-
rasteiras nunca estiveram de
fora da luta pela vitória, dispu-
tando sempre o resultado e
mantendo a incerteza quanto
ao desfecho da partida.  No fi-
nal, a experiência de algumas
das jogadoras do Alavarium fi-
zeram a diferença - na maior
contenção nas saídas para o
ataque e no gastar do maior
tempo possível nas suas ac-
ções ofensivas, culminadas
sempre com grande eficácia.

Mas, já dentro do último mi-
nuto, e com o resultado num
apertado 23-22, Ana Silva, sem

dúvida a melhor em campo,
fez o seu nono golo na partida
e colocou o marcador em 24-
22. Nem o golo da Juve Lis, em
cima do apito final, colocou em
causa a vitória da equipa de
Carlos Neiva, que somou as-
sim um triunfo difícil, mas
justo, por tudo aquilo que fez
ao longo dos 60 minutos pe-
rante uma das boas equipas da
1.ª Divisão Feminina. Num jogo
quase sempre bem jogado,
bom trabalho da dupla braca-
rense, que quase passou des-
percebida na partida.

Novo triunfo fora
na jornada de domingo

O Alavarium voltou a jogar
no domingo. Na complicada
deslocação ao recinto do JAC
Alcanena “arrancou” mais um
triunfo difícil, por 29-27, depois
de ter ido para o intervalo a
vencer (16-11). Com as duas vi-
tórias, a equipa reparte a lide-
rança da prova com o Madeira
SAD, mas refira-se que o Co-
légio de Gaia, que ainda não
perdeu, soma por vitórias os
três jogos disputados. |

Vitória sofrida, mas justa
Êxito O Alavarium/Love Tiles, na estreia caseira para o campeonato, venceu o Juve Lis no sábado. 
No dia seguinte manteve a senda das vitórias na deslocação ao recinto do Alcanena

ALAVARIUM                                  24

Treinador: Carlos Neiva.
Andreia Madail; Soraia Domingues (1),
Ana Silva (9), Mariana Azevedo (2),
Joana Espinha (2), Soraia Fernandes (3)
e Carolina Monteiro (2) - sete inicial -
Ana Ursu, Matilde Sousa, Carolina
Loureiro, Rita Vieira, Ana Sampaio (1),
Cláudia Correia (4), Eulália Silva, Beatriz
Marques e Juceleyde Cabral.

JUVE LIS                                            23

Treinador: Diogo Guerra.
Luana Ligeiro; Ana Fonseca (3), Nicole
Fonseca (1), Francisca Marques (6), Rita
Campos (4) e Joana Oliveira (1) - sete
inicial - Maria Brites, Andreia Cardoso,
Marta Santos, Margarida Oliveira (4),
Patrícia Mendes(3), Ana Teixeira e Mar-
garida Gabriel (1).

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro. Assistência: cerca de 100 espectadores.
Árbitros: César Carvalho e Jorge Fernandes (A.A. Braga). Oficiais de Mesa: An-
tónio Brousse e Cristina Oliveira (A.A. Aveiro). Ao intervalo: 15-13.

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Aveirenses estrearam-se em casa com uma vitória difícil

PAULO RAMOS
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ANDEBOL 
OITO JOGOS 
INVESTIGADOS 
António Borges revelou a 
existência de oito jogos do 
FC Porto investigados 
relativos à fase final do 
campeonato de 2016/17 

imo António Borges, vice-
presidente para o andebol do 
FC Porto, revelou ontem que 
há encontros dos dragões sob 
investigação. "Dos últimos 
dez jogos de 2016/17, ou seja, 
toda a fase final, oito estão sob 
suspeita", disse o dirigente dos 
dragões, continuando: "Dos 
nossos adversários, não inte-
ressam as cores, uns manobra-
vam para que os outros ga-
nhassem ao FC Porto, todos 
contra o FC Porto. De uma for-
ma clara, hoje percebe-se que 
essas afirmações foram feitas, 
foram públicas, passaram nas 
televisões, toda gente as co-
nhece, a Procuradoria Geral da 
República tem notas oficiais a 
dar conta das diligências que 
foram feitas e estão constituí-
dos arguidos, há pelo menos 
sete pessoas arguidas". Para 
Borges, toda isto que revelou 
"faz com que se perceba que 
não há um clima tranquilo 
para se desenvolver a modali-
dade". 
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2018-11-06 00:05
 
Vice-presidente do andebol do FC Porto revelou que há oito jogos do FC Porto em 2016/17 que estão
sob suspeita. António Borges, vice-presidente do FC Porto para o andebol, revelou esta segunda-feira
no programa Universo Porto que há oito jogos do emblema azul e branco na modalidade sob
investigação, referentes à época 2016/17. "Não foi o FC Porto que trouxe a público tudo o que nós
conhecemos, mas como é que os órgãos federativos podem ficar insensíveis, a algo que ninguém
contradiz? Dos últimos dez jogos de 2016/17, oito estão sob suspeita e os nossos adversários, não
interessam as cores, manobravam para que os outros ganhassem ao FC Porto, todos contra o FC
Porto. Isto de uma forma clara e hoje sabe-se que são declarações públicas, passaram nas televisões,
toda gente as conhece, a Procuradoria-geral da republica tem notas oficiais a dar conta das diligencias
que foram feitas. Há pelo menos sete arguidos e isso faz com que se perceba que não há um clima
tranquilo para se desenvolver a modalidade", atirou o dirigente dos dragões, apontando também para
o hóquei em patins, tomando como ponto de partida o clássico de sábado, frente ao Benfica, que
suscitou muitas queixas do lado portista: "O hóquei em patins este fim de semana foi um escândalo e
as coisas acontecem quase sempre num FC Porto-Benfica ou num FC Porto-Sporting. Mas o que se
está a passar é um desrespeito pelo FC Porto e imerecido. Repare-se que, no caso do andebol, a
Seleção Nacional tem oito jogadores do FC Porto, mas se formos aos outros quase todos passaram
pelo FC Porto", assinalou António Borges, terminando com um apelo à Federação de Andebol. "O que
pedimos é uma posição pública, na defesa até das pessoas envolvidas, pelo bom nome do andebol,
pelo bom nome daqueles que estão envolvidos e o que temos é o silêncio e uma paz podre que
prejudica sempre o FC Porto", rematou.

Página 4



A5

"Desde o chamado Cashball que estamos sempre de coração nas mãos"
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2018-11-05 23:08
 
António Borges, vice-presidente do andebol do FC Porto, falou sobre as arbitragens na modalidade. O
FC Porto emitiu um comunicado esta segunda-feira, em que condenou as arbitragens nos jogos de
andebol, basquetebol e hóquei em patins do clube e ameaçou tomar "medidas drásticas". António
Borges, vice-presidente do andebol dos dragões, corroborou a ideia transmitida no comunicado,
referindo que a equipa azul e branca tem jogado de "coração nas mãos": "O comunicado vem
corroborar o sentimento que todos nós temos no clube, fim de semana após fim de semana e às vezes
até durante a semana. No caso do andebol, em todas as jornadas sentamo-nos sobre um barril de
pólvora. Desde o chamado Cashball que estamos debaixo de lógicas competitivas em que estamos
sempre de coração nas mãos, em todos os jogos sinto isso por parte dos atletas, por parte da equipa
técnica, não há o clima adequado para termos a confiança de que quando entramos em campo o que
vai prevalecer é a verdade desportiva. O FC Porto reclama o que é normal, que é a verdade
desportiva", afirmou o dirigente, no programa Universo Porto, antes de salientar as "duas últimas
épocas": "Particularmente nas duas últimas épocas, o FC Porto tem sido fortemente penalizado por
forças que hoje percebemos quais são e de onde vêm e não é uma questão meramente subjetiva na
nossa análise, há depoimentos que estão para além do próprio clube que testemunham um clima
pouco propício ao que eu entendo que deve ser a prática desportiva. Este é um momento relevante
para o andebol e para o FC Porto, que tem, de facto, de continuar a ser o arauto daquilo que muitas
vezes tem faltado, que é alguém que persegue a excelência, mas também a verdade desportiva",
rematou António Borges.
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AGENDA 
BASQUETEBOL - FIBA Europe CUP (Fase de Grupos) - Grupo F - Alba Fehervar-F. C. Porto (17). 
FUTEBOL - Uga dos Campeões (Fase de Grupos - Jornada 4) - Grupo O - F. C. Porto-LokomoUv 
Moscovo (20). 
Liga Jovem da UEFA (Fase de Grupos - Jornada 4) - Grupo D - E C. Porto-lokomotiv Moscovo (14). 
FUTSAL - Jogo particular (Sub-19) - Portugal-Espanha (19 - Mun. Fundão). 
VOLEIBOL - Taça Challenge (Fase de Oualillcação - 1.• Mão) - Benfica•Pafiakos Pafos (20.30) 
DIVERSOS - Andebol - As 17 horas, sorteio dos 16 avos de final da Taça de Portugal, na sede da 
federação, em Lisboa. Futebol - As 16.30 horas, sorteio da segunda fase do Campeonato Nacional 
de Juniores C. na sede da federação, em Oelras. 
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ANDEBOL 

Leões sofrem 
golo mais belo 
fffl Depois de o espanhol do 
Sporting, Carlos Ruesga, se ter 
destacado na Liga dos Cam-
peões como autor do melhor 
golo em duas jornadas segui-
das, desta vez o golo mais boni-
to da 62  ronda foi atribuído ao 
checo Tomas Cip frente ao 
guarda-redes esloveno dos 
leões, Matevz Skok, apontado 
no Pavilhão João Rocha, na vi-
tória (sábado) dos eslovacos do 
Ta t ran Presov. 
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MODALIDADES 

FC Porto ataca em todas as frentes 
O FC Porto emitiu ontem um 

comunicado, a criticar as arbitra - 
gens e a inércia das federações das 
modalidades de pavilhão que en-
volvam o clube. O clube "lamenta 
que as principais competiçõesdes-
portivas nacionais nas moclalida 
desde andebol, basquetebol e hó - 
quei em patins estejam a ser condi - 
cionadas por arbitragens de má  

qualidade e, em alguns casos, por 
arbitragens cm cujos critérios ape -
nas conseguimos vislumbrar a in-
tenção de prejudicar as nossas 
equipas", lê- se na nota. 

"O FC Porto tem vindo a alertar 
as três federações para este fenó - 
meno de desvalorização global das 
competições nacionais por quebra 
dequalidade das arbitragens, infe- 

Umente sem efeitos práticos, con -
forme o país desportivo pôde re 
gistar ao vivo e pela televisão no 
passado fim de semana, a exemplo 
de um passado bem recente". 

Já no Porto Canal, os diretores 
das três modalidades - Eurico Pin-
to (hóquei), António Borges (an-
debol) e Vítor I-sugo (basquetebol) 
-- corroboraram o comunicado. o 
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