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Federação de Andebol de Portugal multada
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/

 
A Federação de Andebol de Portugal foi multada em 15 mil euros pelo organismo europeu que rege a
modalidade. O organismo não perdoou o facto de, em 2015, a Federação ter desistido de organizar o
europeu feminino de sub-19.
 
 
/

 
Repetições: RTP Informação - Bom Dia Portugal , 2013-09-19 07:24
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A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 4,56 x 5,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49811141 19-09-2013
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A3

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 21,33 x 26,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49810870 19-09-2013
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A4

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 4,78 x 11,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49812394 19-09-2013

+ andebol 1
Depois da jornada vito-
riosa na Madeira, 
o ABC/Minho recebe, no
sábado, às 17 horas, a
equipa do Passos Manuel,
para a   3.ª jornada do
campeonato nacional de
andebol, naquele que é o
primeiro jogo da época
2013/2014  dos
bracarenses no pavilhão
Flávio Sá Leite.

Antes do jogo, a direcção
do ABC vai homenagear
alguns atletas que
‘fecharam’ a sua carreira
e prestar um tributo a
Aleksander Donner
recentemente falecido.
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A5

  Tiragem: 48226

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 26,38 x 29,06 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 49810212 19-09-2013
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  Tiragem: 48226

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,48 x 5,54 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 49810212 19-09-2013
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A7

  Tiragem: 48226

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 5,15 x 5,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49810178 19-09-2013
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A8

  Tiragem: 89895

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 21,87 x 17,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49809116 19-09-2013
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A9

  Tiragem: 89895

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 4,00 x 6,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49809328 19-09-2013
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A10

  Tiragem: 69744

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 5,22 x 6,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49809528 19-09-2013

Andebol

Três anos de castigo

A Federação de Andebol de Portu-
gal (FAP) foi impedida de organizar
eventos de seleções durante três
anos e multada em €15.000, pela
Federação Europeia de Andebol
por incumprimento. Em causa está
a desistência da FAP (dificuldades
económicas) em organizar o Euro-
peu feminino sub-19, em 2015, que
tinha sido entregue à candidatura
portuguesa, apresentada em 2012.
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A11

  Tiragem: 45304

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 4,81 x 8,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49808766 19-09-2013

Castigo

FAP impedida 
de organizar provas 
de selecções
A Federação de Andebol de 
Portugal (FAP) foi impedida 
de receber qualquer evento 
de selecções por um período 
de três anos e multada em 15 
mil euros, por ter desistido 
de organizar o Campeonato 
da Europa feminino de sub-19 
de 2015. A competição tinha 
sido entregue pela Federação 
Europeia de Andebol à 
candidatura portuguesa, 
apresentada em Junho de 
2012.
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A12

  Tiragem: 45304

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 43

  Cores: Cor

  Área: 5,10 x 9,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49808772 19-09-2013

Andebol

FC Porto venceu 
o “clássico” no 
pavilhão da Luz
A terceira jornada do 
campeonato nacional de 
andebol arrancou ontem 
com um Benfica-FC Porto. Os 
“dragões” saíram vencedores 
(24-27) do “clássico” 
disputado no pavilhão da Luz, 
impondo a primeira derrota 
ao rival e somando a terceira 
vitória em outros tantos jogos. 
Com este resultado, o FC Porto 
ficou provisoriamente isolado 
na liderança da classificação, 
com nove pontos — ainda 
pode ser alcançado pelo 
Águas Santas, que no sábado 
defronta o Belenenses.
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A13

  Tiragem: 87610

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 21,21 x 7,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49810084 19-09-2013
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A14

Federação de Andebol multada em 15 mil euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/09/2013

Meio: RTP Online

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=681606&tm=46&layout=122&visual=61

/

 
19 Set, 2013, 08:59 / atualizado em 19 Set, 2013, 09:14
 
 A Federação de Andebol de Portugal foi impedida de organizar qualquer evento de seleções por um
período de três anos e multada em 15.000 euros por incumprimento. Em causa está a desistência da
FAP em organizar o Campeonato da Europa feminino de sub-19, em 2015, que tinha sido entregue
pela Federação Europeia de Andebol à candidatura portuguesa apresentada em junho de 2012.
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A15

Federação de Andebol impedida de receber eventos durante três anos | Jornal Açores
9
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2013

Meio: Açores 9 Online

URL: http://www.jornalacores9.net/desporto/federacao-de-andebol-impedida-de-receber-eventos-durante-tres-anos/

/

 
A Federação de Andebol de Portugal (FAP) foi impedida de organizar qualquer evento de seleções por
um período de três anos e multada em 15.000 euros, por incumprimento, confirmou hoje o
organismo.
 
 15h50 - 18 de Setembro de 2013 |
 
 Em causa está a desistência da FAP em organizar o Campeonato da Europa feminino de sub-19, em
2015, que tinha sido entregue pela Federação Europeia de Andebol (EHF) à candidatura portuguesa,
apresentada em junho de 2012.
 
 A desistência da FAP, já anunciada e agora punida pela EHF, estará relacionada com as atuais
dificuldades económicas que assolam não só as diversas federações como o próprio país.
 
 Contactada pela agência Lusa, a FAP confirmou a receção e o teor do castigo aplicado pelo EHF e
revelou que está a estudar a hipótese de recurso da decisão, para o qual tem um prazo de uma
semana.
 
 A Federação de Andebol de Portugal acabou por ser punida pela Federação Europeia de Andebol com
a multa mais baixa das previstas para esta situação e que podia ascender a 500.000 euros.
 
 O impedimento até dezembro de 2016 de organizar qualquer evento de seleções sobre a égide da
EHF acaba por ser o aspeto mais penalizador do castigo, dado que a FAP fica impossibilitada de
receber torneios de apuramento para as várias provas das camadas jovens.
 
 A FAP terá contado como atenuante para a aplicação do castigo o facto de ter desistido da prova com
muita antecedência, dado que o Europeu feminino de sub-19 dista ainda em dois anos.
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A16

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 5,15 x 8,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49790423 18-09-2013

Andebol
Arsenal da Devesa
recebe Lusitanos
na Taça de Portugal
A equipa de andebol do Arsenal
da Devesa vai medir forças com o
AC Lusitanos na primeira elimi-
natória da Taça de Portugal, de
acordo com o sorteio realizado
ontem. Este jogo está agendado
para 6 de Outubro, no Pavilhão
Flávio Sá Leite. Os vimaranenses
do Fermentões, por sua vez, de-
frontam a equipa do Boavista.
Os 61 clubes inscritos foram divi-
didos em quatro séries, sendo
que 19 ficaram isentos e transi-
tam para a próxima ronda.
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A17

Federação de Andebol impedida de receber eventos durante três anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2013

Meio: Diário de Notícias da Madeira.pt

URL: http://www.dnoticias.pt/actualidade/desporto/406694-federacao-de-andebol-impedida-de-receber-eventos-durante-tres-anos

/

 
Interessante Achou este artigo interessante? A Federação de Andebol de Portugal (FAP) foi impedida
de organizar qualquer evento de seleções por um período de três anos e multada em 15.000 euros,
por incumprimento, confirmou hoje o organismo. Em causa está a desistência da FAP em organizar o
Campeonato da Europa feminino de sub-19, em 2015, que tinha sido entregue pela Federação
Europeia de Andebol (EHF) à candidatura portuguesa, apresentada em Junho de 2012. A desistência
da FAP, já anunciada e agora punida pela EHF, estará relacionada com as actuais dificuldades
económicas que assolam não só as diversas federações como o próprio país. Contactada pela agência
Lusa, a FAP confirmou a recepção e o teor do castigo aplicado pelo EHF e revelou que está a estudar a
hipótese de recurso da decisão, para o qual tem um prazo de uma semana. A Federação de Andebol
de Portugal acabou por ser punida pela Federação Europeia de Andebol com a multa mais baixa das
previstas para esta situação e que podia ascender a 500.000 euros. O impedimento até dezembro de
2016 de organizar qualquer evento de seleções sobre a égide da EHF acaba por ser o aspeto mais
penalizador do castigo, dado que a FAP fica impossibilitada de receber torneios de apuramento para as
várias provas das camadas jovens. A FAP terá contado como atenuante para a aplicação do castigo o
facto de ter desistido da prova com muita antecedência, dado que o Europeu feminino de sub-19 dista
ainda em dois anos.
 
 18/09/2013 17:00
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A18

Federação impedida de receber eventos por três anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2013

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=3427646&page=-1

/

 
Andebol
 
 por António Silva Rodrigues, com Lusa
 
 A Federação de Andebol de Portugal (FAP) foi impedida de organizar qualquer evento de seleções por
um período de três anos e multada em 15.000 euros, por incumprimento, confirmou esta quarta-feira
o organismo.
 
 Em causa está a desistência da FAP em organizar o Campeonato da Europa feminino de sub-19, em
2015, que tinha sido entregue pela Federação Europeia de Andebol (EHF) à candidatura portuguesa,
apresentada em junho de 2012.
 
 A desistência da FAP, já anunciada e agora punida pela EHF, estará relacionada com as atuais
dificuldades económicas que assolam não só as diversas federações como o próprio país.
 
 Contactada pela agência Lusa, a FAP confirmou a receção e o teor do castigo aplicado pelo EHF e
revelou que está a estudar a hipótese de recurso da decisão, para o qual tem um prazo de uma
semana.
 
 A Federação de Andebol de Portugal acabou por ser punida pela Federação Europeia de Andebol com
a multa mais baixa das previstas para esta situação e que podia ascender a 500.000 euros.
 
 O impedimento até dezembro de 2016 de organizar qualquer evento de seleções sobre a égide da
EHF acaba por ser o aspeto mais penalizador do castigo, dado que a FAP fica impossibilitada de
receber torneios de apuramento para as várias provas das camadas jovens.
 
 A FAP terá contado como atenuante para a aplicação do castigo o facto de ter desistido da prova com
muita antecedência, dado que o Europeu feminino de sub-19 dista ainda em dois anos.
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A19

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 7,81 x 3,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49790726 18-09-2013

ANDEBOL

Arsenal da Devesa
apresenta-se sábado 

O Arsenal da Devesa apresenta, sábado, na Avenida 
Central, o seu plantel de andebol para a nova tempo-
rada desportiva. 
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A20

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 7,86 x 6,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49790745 18-09-2013

ANDEBOL

Benfica recebe hoje FC Porto
Benfica e FC Porto defronta-se hoje, a partir das 

20h30, no pavilhão da Luz, em encontro antecipado 
da terceira jornada do campeonato de andebol da 
primeira divisão. O encontro será dirigido pela dupla 
João Fernandes/Rui Rodrigues, do Porto.

A terceira jornada do Andebol completa-se no 
sábado, com a realização dos jogos Sporting CP-AA 
Avanca; Maia ISMAI-Madeira SAD; ABC/UMinho-Passos 
Manuel; Águas Santas Milaneza-Delta Belenenses e 
Sp.Horta-AC Fafe.
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A21

Federação de Andebol impedida de receber eventos durante três anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/federacao-de-andebol-impedida-de-receber-eventos-durante-tres-anos=f831105

/

 
Redação, 18 set (Lusa) -- A Federação de Andebol de Portugal (FAP) foi impedida de organizar
qualquer evento de seleções por um período de três anos e multada em 15.000 euros, por
incumprimento, confirmou hoje o organismo. Em causa está a desistência da FAP em organizar o
Campeonato da Europa feminino de sub-19, em 2015, que tinha sido entregue pela Federação
Europeia de Andebol (EHF) à candidatura portuguesa, apresentada em junho de 2012. A desistência
da FAP, já anunciada e agora punida pela EHF, estará relacionada com as atuais dificuldades
económicas que assolam não só as diversas federações como o próprio país.
 
 Quarta feira, 18 de setembro de 2013
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A22

Federação de Andebol impedida de receber eventos durante três anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2013

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL: http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/federa%C3%A7%C3%A3o-de-andebol-impedida-de-receber-eventos-durante-tr%C3%AAs-anos

/

 
A Federação de Andebol de Portugal (FAP) foi impedida de organizar qualquer evento de seleções por
um período de três anos e multada em 15.000 euros, por incumprimento, confirmou hoje o
organismo. Em causa está a desistência da FAP em organizar o Campeonato da Europa feminino de
sub-19, em 2015, que tinha sido entregue pela Federação Europeia de Andebol (EHF) à candidatura
portuguesa, apresentada em junho de 2012. A desistência da FAP, já anunciada e agora punida pela
EHF, estará relacionada com as atuais dificuldades económicas que assolam não só as diversas
federações como o próprio país. Contactada pela agência Lusa, a FAP confirmou a receção e o teor do
castigo aplicado pelo EHF e revelou que está a estudar a hipótese de recurso da decisão, para o qual
tem um prazo de uma semana. A Federação de Andebol de Portugal acabou por ser punida pela
Federação Europeia de Andebol com a multa mais baixa das previstas para esta situação e que podia
ascender a 500.000 euros.
 
 Artigo | Qua, 18/09/2013 - 16:57
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A23

Federação de Andebol impedida de receber eventos durante três anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2013

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.maisfutebol.iol.pt/federacao-de-andebol-impedida-de-receber-eventos-durante-tres-anos

/

 
há 16 minutos
 
 Andebol Modalidades Federação Andebol Federação de Andebol impedida de receber eventos durante
três anos Castigo também implica multa de 15 mil euros por incumprimento Por Redação       há 16
minutos A Federação de Andebol de Portugal foi impedida de organizar qualquer evento de seleções
por um período de três anos e multada em 15.000 euros, por incumprimento.
Em causa está a desistência da FAP em organizar o Campeonato da Europa feminino de sub-19, em
2015, que tinha sido entregue pela Federação Europeia de Andebol (EHF) à candidatura portuguesa,
apresentada em junho de 2012.
A desistência da FAP, já anunciada e agora punida pela EHF, estará relacionada com as atuais
dificuldades económicas que assolam não só as diversas federações como o próprio país.
Contactada pela agência Lusa, a FAP confirmou a receção e o teor do castigo aplicado pelo EHF e
revelou que está a estudar a hipótese de recurso da decisão, para o qual tem um prazo de uma
semana.
A Federação de Andebol de Portugal acabou por ser punida pela Federação Europeia de Andebol com a
multa mais baixa das previstas para esta situação e que podia ascender a 500.000 euros.
O impedimento até dezembro de 2016 de organizar qualquer evento de seleções sobre a égide da EHF
acaba por ser o aspeto mais penalizador do castigo, dado que a FAP fica impossibilitada de receber
torneios de apuramento para as várias provas das camadas jovens.
A FAP terá contado como atenuante para a aplicação do castigo o facto de ter desistido da prova com
muita antecedência, dado que o Europeu feminino de sub-19 dista ainda em dois anos.    Tweet
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A24

Federação de Andebol impedida de receber eventos durante três anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2013

Meio: MSN Online

URL: http://noticias.pt.msn.com/federa%c3%a7%c3%a3o-de-andebol-impedida-de-receber-eventos-durante-tr%c3%aas-anos-1

/

 
actualizado: Wed, 18 Sep 2013 16:44:45 GMT
 
 A Federação de Andebol de Portugal (FAP) foi impedida de organizar qualquer evento de seleções por
um período de três anos e multada em 15.000 euros, por incumprimento, confirmou hoje o
organismo.
 
 LUSA 2012
NUNO ANDRE FERREIRA/LUSA
 
Em causa está a desistência da FAP em organizar o Campeonato da Europa feminino de sub-19, em
2015, que tinha sido entregue pela Federação Europeia de Andebol (EHF) à candidatura portuguesa,
apresentada em junho de 2012.
A desistência da FAP, já anunciada e agora punida pela EHF, estará relacionada com as atuais
dificuldades económicas que assolam não só as diversas federações como o próprio país.
Contactada pela agência Lusa, a FAP confirmou a receção e o teor do castigo aplicado pelo EHF e
revelou que está a estudar a hipótese de recurso da decisão, para o qual tem um prazo de uma
semana.
A Federação de Andebol de Portugal acabou por ser punida pela Federação Europeia de Andebol com a
multa mais baixa das previstas para esta situação e que podia ascender a 500.000 euros.
O impedimento até dezembro de 2016 de organizar qualquer evento de seleções sobre a égide da EHF
acaba por ser o aspeto mais penalizador do castigo, dado que a FAP fica impossibilitada de receber
torneios de apuramento para as várias provas das camadas jovens.
A FAP terá contado como atenuante para a aplicação do castigo o facto de ter desistido da prova com
muita antecedência, dado que o Europeu feminino de sub-19 dista ainda em dois anos.
APS // NF
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Actualizado: Wed, 18 Sep 2013 19:32:30 GMT
 
 Federação impedida de receber eventos durante três anos
Sportinveste Multimédia
Federação impedida de receber eventos durante três anos
 
A Federação de Andebol de Portugal (FAP) foi impedida de organizar qualquer evento de seleções por
um período de três anos e multada em 15.000 euros, por incumprimento, confirmou hoje o
organismo.
Em causa está a desistência da FAP em organizar o Campeonato da Europa feminino de sub-19, em
2015, que tinha sido entregue pela Federação Europeia de Andebol (EHF) à candidatura portuguesa,
apresentada em junho de 2012.
A desistência da FAP, já anunciada e agora punida pela EHF, estará relacionada com as atuais
dificuldades económicas que assolam não só as diversas federações como o próprio país.
Contactada pela agência Lusa, a FAP confirmou a receção e o teor do castigo aplicado pelo EHF e
revelou que está a estudar a hipótese de recurso da decisão, para o qual tem um prazo de uma
semana.
A Federação de Andebol de Portugal acabou por ser punida pela Federação Europeia de Andebol com a
multa mais baixa das previstas para esta situação e que podia ascender a 500.000 euros.
O impedimento até dezembro de 2016 de organizar qualquer evento de seleções sobre a égide da EHF
acaba por ser o aspeto mais penalizador do castigo, dado que a FAP fica impossibilitada de receber
torneios de apuramento para as várias provas das camadas jovens.
A FAP terá contado como atenuante para a aplicação do castigo o facto de ter desistido da prova com
muita antecedência, dado que o Europeu feminino de sub-19 dista ainda em dois anos.
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16:44 - 18 de Setembro de 2013 | Por Lusa
 
 A Federação de Andebol de Portugal (FAP) foi impedida de organizar qualquer evento de seleções por
um período de três anos e multada em 15.000 euros, por incumprimento, confirmou hoje o
organismo.
Em causa está a desistência da FAP em organizar o Campeonato da Europa feminino de sub-19, em
2015, que tinha sido entregue pela Federação Europeia de Andebol (EHF) à candidatura portuguesa,
apresentada em junho de 2012.
A desistência da FAP, já anunciada e agora punida pela EHF, estará relacionada com as atuais
dificuldades económicas que assolam não só as diversas federações como o próprio país.
Contactada pela agência Lusa, a FAP confirmou a receção e o teor do castigo aplicado pelo EHF e
revelou que está a estudar a hipótese de recurso da decisão, para o qual tem um prazo de uma
semana.
A Federação de Andebol de Portugal acabou por ser punida pela Federação Europeia de Andebol com a
multa mais baixa das previstas para esta situação e que podia ascender a 500.000 euros.
O impedimento até dezembro de 2016 de organizar qualquer evento de seleções sobre a égide da EHF
acaba por ser o aspeto mais penalizador do castigo, dado que a FAP fica impossibilitada de receber
torneios de apuramento para as várias provas das camadas jovens.
A FAP terá contado como atenuante para a aplicação do castigo o facto de ter desistido da prova com
muita antecedência, dado que o Europeu feminino de sub-19 dista ainda em dois anos.
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A Federação de Andebol de Portugal (FAP) foi impedida de organizar qualquer evento de seleções por
um período de três anos e multada em 15 mil euros, por incumprimento, confirmou esta quarta-feira o
organismo. Em causa está a desistência da FAP em organizar o Campeonato da Europa feminino de
Sub-19, em 2015, que tinha sido entregue pela Federação Europeia de Andebol (EHF) à candidatura
portuguesa, apresentada em junho de 2012. A desistência da FAP, já anunciada e agora punida pela
EHF, estará relacionada com as atuais dificuldades económicas que assolam não só as diversas
federações como o próprio país. Contactada pela agência Lusa, a FAP confirmou a receção e o teor do
castigo aplicado pelo EHF e revelou que está a estudar a hipótese de recurso da decisão, para o qual
tem um prazo de uma semana. A Federação de Andebol de Portugal acabou por ser punida pela
Federação Europeia de Andebol com a multa mais baixa das previstas para esta situação e que podia
ascender a 500 mil euros. O impedimento até dezembro de 2016 de organizar qualquer evento de
seleções sobre a égide da EHF acaba por ser o aspeto mais penalizador do castigo, dado que a FAP
fica impossibilitada de receber torneios de apuramento para as várias provas das camadas jovens. A
FAP terá contado como atenuante para a aplicação do castigo o facto de ter desistido da prova com
muita antecedência, dado que o Europeu feminino de sub-19 dista ainda em dois anos. Siga-nos no
Facebook e no Twitter.
 
 , 18 setembro de 201316:49
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Em causa está a desistência em organizar o Campeonato da Europa feminino de Sub-19...
Por LUSA - Record
A Federação de Andebol de Portugal (FAP) foi impedida de organizar qualquer evento de seleções por
um período de três anos e multada em 15 mil euros, por incumprimento, confirmou esta quarta-feira o
organismo.Em causa está a desistência da FAP em organizar o Campeonato da Europa feminino de
Sub-19, em 2015, que tinha sido entregue pela Federação Europeia de Andebol (EHF) à candidatura
portuguesa, apresentada em junho de 2012.A desistência da FAP, já anunciada e agora punida pela
EHF, estará relacionada com as atuais dificuldades económicas que assolam não só as diversas
federações como o próprio país. Contactada pela agência Lusa, a FAP confirmou a receção e o teor do
castigo aplicado pelo EHF e revelou que está a estudar a hipótese de recurso da decisão, para o qual
tem um prazo de uma semana. A Federação de Andebol de Portugal acabou por ser punida pela
Federação Europeia de Andebol com a multa mais baixa das previstas para esta situação e que podia
ascender a 500 mil euros. O impedimento até dezembro de 2016 de organizar qualquer evento de
seleções sobre a égide da EHF acaba por ser o aspeto mais penalizador do castigo, dado que a FAP
fica impossibilitada de receber torneios de apuramento para as várias provas das camadas jovens. A
FAP terá contado como atenuante para a aplicação do castigo o facto de ter desistido da prova com
muita antecedência, dado que o Europeu feminino de sub-19 dista ainda em dois anos.
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18 de setembro de 2013 16:48h
 
 O impedimento até dezembro de 2016 de organizar qualquer evento de seleções sobre a égide da
EHF.
 
 A Federação de Andebol de Portugal (FAP) foi impedida de organizar qualquer evento de seleções por
um período de três anos e multada em 15.000 euros, por incumprimento, confirmou hoje o
organismo.
 
 Em causa está a desistência da FAP em organizar o Campeonato da Europa feminino de sub-19, em
2015, que tinha sido entregue pela Federação Europeia de Andebol (EHF) à candidatura portuguesa,
apresentada em junho de 2012.
 
 A desistência da FAP, já anunciada e agora punida pela EHF, estará relacionada com as atuais
dificuldades económicas que assolam não só as diversas federações como o próprio país.
 
 Contactada pela agência Lusa, a FAP confirmou a receção e o teor do castigo aplicado pelo EHF e
revelou que está a estudar a hipótese de recurso da decisão, para o qual tem um prazo de uma
semana.
 
 A Federação de Andebol de Portugal acabou por ser punida pela Federação Europeia de Andebol com
a multa mais baixa das previstas para esta situação e que podia ascender a 500.000 euros.
 
 O impedimento até dezembro de 2016 de organizar qualquer evento de seleções sobre a égide da
EHF acaba por ser o aspeto mais penalizador do castigo, dado que a FAP fica impossibilitada de
receber torneios de apuramento para as várias provas das camadas jovens.
 
 A FAP terá contado como atenuante para a aplicação do castigo o facto de ter desistido da prova com
muita antecedência, dado que o Europeu feminino de sub-19 dista ainda em dois anos.
 
 

Página 29



A30

Federação de Andebol impedida de receber eventos durante três anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2013

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.tvi24.iol.pt/46/andebol/andebol-modalidades-federacao/1491108-1450.html

/

 
Castigo também implica multa de 15 mil euros por incumprimento
 
 Por:|   2013-09-18 18:33
 
 A Federação de Andebol de Portugal foi impedida de organizar qualquer evento de seleções por um
período de três anos e multada em 15.000 euros, por incumprimento.
 
 Em causa está a desistência da FAP em organizar o Campeonato da Europa feminino de sub-19, em
2015, que tinha sido entregue pela Federação Europeia de Andebol (EHF) à candidatura portuguesa,
apresentada em junho de 2012.
 
 A desistência da FAP, já anunciada e agora punida pela EHF, estará relacionada com as atuais
dificuldades económicas que assolam não só as diversas federações como o próprio país.
 
 Contactada pela agência Lusa, a FAP confirmou a receção e o teor do castigo aplicado pelo EHF e
revelou que está a estudar a hipótese de recurso da decisão, para o qual tem um prazo de uma
semana.
 
 A Federação de Andebol de Portugal acabou por ser punida pela Federação Europeia de Andebol com
a multa mais baixa das previstas para esta situação e que podia ascender a 500.000 euros.
 
 O impedimento até dezembro de 2016 de organizar qualquer evento de seleções sobre a égide da
EHF acaba por ser o aspeto mais penalizador do castigo, dado que a FAP fica impossibilitada de
receber torneios de apuramento para as várias provas das camadas jovens.
 
 A FAP terá contado como atenuante para a aplicação do castigo o facto de ter desistido da prova com
muita antecedência, dado que o Europeu feminino de sub-19 dista ainda em dois anos.
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Redação, 18 set (Lusa) -- A Federação de Andebol de Portugal (FAP) foi impedida de organizar
qualquer evento de seleções por um período de três anos e multada em 15.000 euros, por
incumprimento, confirmou hoje o organismo.
 
 Em causa está a desistência da FAP em organizar o Campeonato da Europa feminino de sub-19, em
2015, que tinha sido entregue pela Federação Europeia de Andebol (EHF) à candidatura portuguesa,
apresentada em junho de 2012.
 
 A desistência da FAP, já anunciada e agora punida pela EHF, estará relacionada com as atuais
dificuldades económicas que assolam não só as diversas federações como o próprio país.
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