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Andebol

Águas Santas 
mantém-se imbatível 
no campeonato 
Cumpridas três jornadas 
do campeonato nacional 
de andebol, duas equipas 
resistem imbatíveis: FC Porto 
e Águas Santas. A equipa da 
Maia respondeu ontem ao 
triunfo dos “dragões” sobre 
o Benfica (27-24), na quarta-
feira, vencendo na recepção 
ao Belenenses (22-19). FC 
Porto e Águas Santas somam 
nove pontos, mais dois que 
Benfica e também Sporting, 
que ontem recebeu e bateu 
o Avanca por 29-20. O ISMAI 
perdeu em casa frente ao 
Madeira SAD por 27-29.
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ANDEBOL
| Redacção | 

No jogo com o Passos Manuel, o
ABC/UMinho vai recolher fun-
dos para apoiar os tratamentos
de uma menina, Vitória, que luta
contra um cancro.

A esta causa será destinado o
resultado da bilheteira. O ABC
vai ainda ter vários pontos onde
as pessoas podem dar o seu con-
tributo para ajudar a Vitória.

Natural de Braga, a pequena
Vitória frequentou na freguesia
de Real o colégio Nossa Senhora
das Graças. Há quatro anos, foi-
-lhe diagnosticado um neuro-

blastoma metastisado, grau IV. 
Após cerca de duas dezenas de

sessões de quimioterapia, no
Instituto Português de Oncolo-
gia reconheceram incapacidade
para inverter a progressão da
doença. 

Em Junho, a esperança renas-
ceu devido a uma reportagem
sobre uma clínica na Alemanha. 

Agora, embora com esperança
renascida pelo conhecimento de
um tratamento inovador, trava-
se uma luta contra o tempo. No
balcão de Braga do Montepio
Geral, à Rua do Souto, foi aberta
uma conta solidária com o NIB
0036 0038 99100725936 77.

ANDEBOL
| Redacção | 

Ambiente de festa, reconheci-
mento e recordação — este é o
apelo do ABC/UMinho na sua
página oficial. A secretaria e bi-
lheteiras do Pavilhão Sá Leite
estarão abertas a partir das
14h30. 

Antes do início do jogo, haverá
lugar a uma homenagem ao re-
centemente falecido treinador
Aleksander Donner, com quem
o clube bracarense venceu oito

campeonatos nacionais e che-
gou às meias-finais da Taça dos
Campeões Europeus.

Esta época, recorde-se, na pri-
meira jornada, o ABC adiou o
jogo em casa com o ISMAI e à
segunda ronda foi ao Funchal
vencer o Madeira SAD.

O Passos Manuel sofreu uma
derrota na primeira jornada no
recinto do Águas Santas (37-
25), sendo essa a única referên-
cia para perspectivar o favoritis-
mo dos bracarenses, já que na
segunda ronda aquela formação

adiou o encontro em casa contra
o Sporting da Horta.

Em relação ainda a esta jorna-
da, lembre-se que o jogo SL
Benfica-FC Porto Vitalis foi an-
tecipado para a passada quarta-
feira devido à presença dos cam-
peões nacionais na EHF Cham-
pions League.

O Águas Santas Milaneza, que
é treinado pelo bracarense Paulo
Faria, recebe o Delta Belenen-
ses.  

Na Maia vão encontrar-se duas
equipas com passado recente
distinto. Nas duas rondas já dis-
putadas do Andebol 1, o Águas
Santas somou por vitórias os jo-
gos disputados, frente a Passos
Manuel (casa) e AC Fafe (fora),
enquanto o Delta Belenenses
averbou duas derrotas diante de
dois fortes opositores – Sporting
(fora) e SL Benfica (casa). Por
todos estes motivos, o Águas
Santas Milaneza apresenta-se
como favorito.

ABC recebe Passos Manuel em estreia 
do Flávio Sá Leite na época 2013/14
HOJE ÀS 17 HORAS o ABC/UMinho disputa o primeiro jogo da época 2013/14 em casa, diante do
Passos Manuel. Antes do jogo será homenageado Aleksander Donner. 

Jogo com Passos Manuel

ABC oferece bilheteira 
para menina com cancro

DR

ABC procura hoje segunda vitória no campeonato
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Benfica reclama contra árbitro de andebol que assume ser portista no Facebook
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/09/2013

Meio: Diário de Notícias da Madeira.pt

URL: http://www.dnoticias.pt/actualidade/desporto/407133-benfica-reclama-contra-arbitro-de-andebol-que-assume-ser-portista-no-fac

/

 
Interessante Achou este artigo interessante? O Benfica vai apresentar uma reclamação junto do
Conselho de Arbitragem de Arbitragem da Federação Portuguesa de Andebol (FPA) contra um dos
árbitros do Benfica-FC Porto, por comentários deste no Facebook, revelou ontem fonte do clube à
agência Lusa. "Vieram a público esta sexta-feira factos que revelam a cor clubística do árbitro Rui
Rodrigues, que publicou sem qualquer pingo de pudor e isenção que se impõem à função de árbitro,
na sua página pessoal do Facebook, manifestações contra a instituição Sport Lisboa e Benfica", pode
ler-se no comunicado que o clube da Luz tornou hoje público. O referido árbitro tinha escrito na sua
página do Facebook, em resposta à pergunta sobre qual o estádio mais bonito de Portugal, que era "o
do FC Porto" e que "o do Benfica já ardeu". Mais adiante, na mesma página, comentou que a tradução
da palavra FCP era "Fazemos Crescer Portugal" e solicitou aos outros usuários do Facebook que
colocassem "gosto" nos respetivos murais, "caso fossem portistas". "Que tipo de credibilidade pode ter
a modalidade quando um agente de capital importância como é um árbitro assume o seu clubismo
numa plataforma de expressão pública como é o caso do Facebook?", questiona o Benfica no seu
comunicado. Rui Rodrigues foi um dos árbitros que dirigiu a partida Benfica-FC Porto, de quarta-feira,
para o campeonato, que terminou com a vitória dos portistas por 27-24, e o clube da Luz queixa-se de
"uma série de decisões polémicas da equipa de arbitragem em desfavor da equipa da casa e que ditou
a derrota desta". O Benfica põe ainda em questão "a nomeação de dois jovens árbitros", de 23 anos,
para se "estrearem a apitar um exigente clássico de andebol", sendo que ambos "pertencem à
Associação de Andebol do Porto". A agência Lusa tentou obter uma reação do presidente do Conselho
de Arbitragem da FPA, António Marreiros, sobre a intenção do Benfica fazer chegar àquele organismo
uma reclamação pela nomeação do árbitro em causa e sobre a eventualidade deste vir a cair sob a
alçada disciplinar federativa, na sequência dos comentários feitos no Facebook, mas aquele esteve
incontactável.
 
 21/09/2013 01:03
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ABC recebe Passos Manuel 
em jogo solidário
LUÍS FILIPE SILVA

O ABC mede hoje forças 
com o Passos Manuel,  às 

17h00, no pavilhão Flávio 
Sá Leite, em partida a con-
tar para a 3.ª jornada do 
campeonato nacional de 
andebol da I Divisão.

Esta partida tem ainda 

um cariz solidário uma vez 
que o ABC vai recolher 
fundos para os tratamen-
tos da Vitória, uma criança 
bracarense que luta contra 
um cancro.

Carlos Resende, técnico do ABC

RECEITA REVERTE A FAVOR DA VITÓRIA

O resultado liquido da 
receita de bilheteira tam-
bém reverte a favor da 
Vitória.

Nesta partida vai ainda 
ser lembrado o antigo téc-
nico do ABC, Aleksander 
Donner, recentemente fa-
lecido, vítima de enfarte 
do miocárdio.

No plano desportivo, o 
ABC procura dar segui-
mento ao triunfo alcança-
do na Madeira, na semana 
passada, onde quebrou o 
enguiço de alguns anos.

Os jogos agendados 
para hoje: Sporting-Avan-
ca (17h00), ISMAI-Madeira 
SAD (17h30), Águas San-
tas-Belenenses (18h00) 
e Sp. Horta-AC Fafe 
(21h00).
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Benfica reclama contra árbitro de andebol por causa do Facebook
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/09/2013

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.jn.pt/Common/print.aspx?content_id=3432387

/

 
O Benfica vai apresentar uma reclamação junto do Conselho de Arbitragem de Arbitragem da
Federação Portuguesa de Andebol contra um dos árbitros do Benfica-FC Porto, por comentários deste
no Facebook.
 
 "Vieram a público esta sexta-feira factos que revelam a cor clubística do árbitro Rui Rodrigues, que
publicou sem qualquer pingo de pudor e isenção que se impõem à função de árbitro, na sua página
pessoal do Facebook, manifestações contra a instituição Sport Lisboa e Benfica", pode ler-se no
comunicado que o clube da Luz tornou esta sexta-feira público.
 
 O referido árbitro tinha escrito na sua página do Facebook, em resposta à pergunta sobre qual o
estádio mais bonito de Portugal, que era "o do FC Porto" e que "o do Benfica já ardeu".
 
 Mais adiante, na mesma página, comentou que a tradução da palavra FCP era "Fazemos Crescer
Portugal" e solicitou aos outros usuários do Facebook que colocassem "gosto" nos respetivos murais,
"caso fossem portistas".
 
 "Que tipo de credibilidade pode ter a modalidade quando um agente de capital importância como é
um árbitro assume o seu clubismo numa plataforma de expressão pública como é o caso do
Facebook?", questiona o Benfica no seu comunicado.
 
 Rui Rodrigues foi um dos árbitros que dirigiu a partida Benfica-FC Porto, de quarta-feira, para o
campeonato, que terminou com a vitória dos portistas por 27-24, e o clube da Luz queixa-se de "uma
série de decisões polémicas da equipa de arbitragem em desfavor da equipa da casa e que ditou a
derrota desta".
 
 O Benfica põe ainda em questão "a nomeação de dois jovens árbitros", de 23 anos, para se
"estrearem a apitar um exigente clássico de andebol", sendo que ambos "pertencem à Associação de
Andebol do Porto".
 
 A agência Lusa tentou obter uma reação do presidente do Conselho de Arbitragem da FPA, António
Marreiros, sobre a intenção do Benfica fazer chegar àquele organismo uma reclamação pela nomeação
do árbitro em causa e sobre a eventualidade deste vir a cair sob a alçada disciplinar federativa, na
sequência dos comentários feitos no Facebook, mas aquele esteve incontactável.
 
 publicado a 2013-09-20 às 20:42
 
 Para mais detalhes consulte:
 
 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=3432387
 
 GRUPO CONTROLINVESTE
 
 Copyright © - Todos os direitos reservados
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Benfica reclama contra árbitro de andebol que assume ser portista no Facebook
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/09/2013

Meio: Jornal TVS Online

URL: http://www.imprensaregional.com.pt/tvs/pagina/edicao/1/5/noticia/4718

/

 
21/09/2013, 02:44
 
 O Benfica vai apresentar uma reclamação junto do Conselho de Arbitragem de Arbitragem da
Federação Portuguesa de Andebol (FPA) contra um dos árbitros do Benfica-FC Porto, por comentários
deste no Facebook, revelou fonte do clube à agência Lusa.
 
 "Vieram a público esta sexta-feira factos que revelam a cor clubística do árbitro Rui Rodrigues, que
publicou sem qualquer pingo de pudor e isenção que se impõem à função de árbitro, na sua página
pessoal do Facebook, manifestações contra a instituição Sport Lisboa e Benfica", pode ler-se no
comunicado que o clube da Luz tornou ontem público.
 
 O referido árbitro tinha escrito na sua página do Facebook, em resposta à pergunta sobre qual o
estádio mais bonito de Portugal, que era "o do FC Porto" e que "o do Benfica já ardeu".
 
 Mais adiante, na mesma página, comentou que a tradução da palavra FCP era "Fazemos Crescer
Portugal" e solicitou aos outros usuários do Facebook que colocassem "gosto" nos respetivos murais,
"caso fossem portistas".
 
 "Que tipo de credibilidade pode ter a modalidade quando um agente de capital importância como é
um árbitro assume o seu clubismo numa plataforma de expressão pública como é o caso do
Facebook?", questiona o Benfica no seu comunicado.
 
 Rui Rodrigues foi um dos árbitros que dirigiu a partida Benfica-FC Porto, de quarta-feira, para o
campeonato, que terminou com a vitória dos portistas por 27-24, e o clube da Luz queixa-se de "uma
série de decisões polémicas da equipa de arbitragem em desfavor da equipa da casa e que ditou a
derrota desta".
 
 O Benfica põe ainda em questão "a nomeação de dois jovens árbitros", de 23 anos, para se
"estrearem a apitar um exigente clássico de andebol", sendo que ambos "pertencem à Associação de
Andebol do Porto".
 
 A agência Lusa tentou obter uma reação do presidente do Conselho de Arbitragem da FPA, António
Marreiros, sobre a intenção do Benfica fazer chegar àquele organismo uma reclamação pela nomeação
do árbitro em causa e sobre a eventualidade deste vir a cair sob a alçada disciplinar federativa, na
sequência dos comentários feitos no Facebook, mas aquele esteve incontactável.
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Benfica reclama contra árbitro de andebol que assume ser portista no Facebook
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/benfica-reclama-contra-arbitro-de-andebol-que-assume-ser-portista-no-facebook=f831592

/

 
Lisboa, 20 set (Lusa) -- O Benfica vai apresentar uma reclamação junto do Conselho de Arbitragem de
Arbitragem da Federação Portuguesa de Andebol (FPA) contra um dos árbitros do Benfica-FC Porto,
por comentários deste no Facebook, revelou hoje fonte do clube à agência Lusa. "Vieram a público
esta sexta-feira factos que revelam a cor clubística do árbitro Rui Rodrigues, que publicou sem
qualquer pingo de pudor e isenção que se impõem à função de árbitro, na sua página pessoal do
Facebook, manifestações contra a instituição Sport Lisboa e Benfica", pode ler-se no comunicado que
o clube da Luz tornou hoje público. O referido árbitro tinha escrito na sua página do Facebook, em
resposta à pergunta sobre qual o estádio mais bonito de Portugal, que era "o do FC Porto" e que "o do
Benfica já ardeu".
 
 Sexta feira, 20 de setembro de 2013
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Benfica faz queixa de árbitro por causa do Facebook - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3432024

/

 
Alegada página de Facebook de Rui Rodrigues veicula opiniões pró-portistas e anti-benfiquistas, refere
o clube encarnado.
 
 O Benfica vai fazer uma exposição ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação de Andebol de
Portugal (FAP) quanto às opiniões manifestadas por Rui Rodrigues, segundo árbitro do último Benfica-
FC Porto, na sua alegada página de Facebook.
 
 A notícia foi avançada pelo canal de TV do clube encarnado, com a apresentação simultânea de
imagens da dita página de Facebook alegadamente pertencente a Rui Rodrigues.
 
 "Anti-Benfica" e "FCP fans" são dois itens presentes no conjunto de "gostos" feitos pelo árbitro. Já
para responder à pergunta "Qual o estádio mais bonito da liga portuguesa?", o árbitro de 23 anos terá
respondido: "O do Benfica já ardeu! Estádio do Dragão".
 
 Em partida que teve Rui Rodrigues como segundo árbitro, o FC Porto foi a Lisboa derrotar o Benfica
por 27-24 na passada quarta-feira. Jorge Rito, treinador do Benfica, criticou no fim do jogo a
nomeação e posterior atuação da equipa de arbitragem.
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  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,40 x 10,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49838467 18-09-2013
Nacional da 2ª Divisão

Xico venceu
Fermentões

O Xico Andebol venceu, confortavelmente, o dérbie com 
o Fermentões, que assinalou o arranque do Campeonato 
Nacional Andebol 2. Candidato a subir de divisão, o Xico 
mostrou argumentos totalmente distintos dos exibidos 
pelo Fermentões, que está a disputar agora um campe-
onato bem mais exigente. Ficou claro que as duas equipas 
de Guimarães vão disputar objectivos bem distintos, o 
que é claramente compreensível se levarmos em conta 
que chegaram a este patamar procedentes de realidades 
completamente diferentes. O final chegou com a vitória do 
Xico Andebol por 29-13. Foi um jogo emotivo, mais fora 
das quatro linhas, pois o público apoiou insistentemente e 
com correcção as equipas, mesmo com um desequilíbrio 
no marcador desde muito cedo a favor do Xico Andebol, 
não sendo por isso que esmoreceu o muito público que 
assistiu a este dérbie, após longos anos de jejum.
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Benfica reclama contra árbitro de andebol que assume ser portista no Facebook
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2013

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/benfica-reclama-contra-arbitro-de-andebol-que-assume-ser-portista-no-facebook=f749950

/

 
Lisboa, 20 set (Lusa) -- O Benfica vai apresentar uma reclamação junto do Conselho de Arbitragem de
Arbitragem da Federação Portuguesa de Andebol (FPA) contra um dos árbitros do Benfica-FC Porto,
por comentários deste no Facebook, revelou hoje fonte do clube à agência Lusa.
 
 "Vieram a público esta sexta-feira factos que revelam a cor clubística do árbitro Rui Rodrigues, que
publicou sem qualquer pingo de pudor e isenção que se impõem à função de árbitro, na sua página
pessoal do Facebook, manifestações contra a instituição Sport Lisboa e Benfica", pode ler-se no
comunicado que o clube da Luz tornou hoje público.
 
 O referido árbitro tinha escrito na sua página do Facebook, em resposta à pergunta sobre qual o
estádio mais bonito de Portugal, que era "o do FC Porto" e que "o do Benfica já ardeu".
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Andebol: Benfica faz queixa de árbitro que assume ser portista
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2013

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.tvi24.iol.pt/46/andebol/andebol-modalidades-benfica-fc-porto-arbitro-facebook/1491921-1450.html

/

 
Comentários no Facebook de um dos juízes do encontro de quarta-feira
 
 Por:|   2013-09-20 21:07
 
 O Benfica vai apresentar uma reclamação junto do Conselho de Arbitragem de Arbitragem da
Federação Portuguesa de Andebol (FPA) contra um dos árbitros do Benfica-F.C. Porto, por comentários
deste no Facebook, revelou fonte do clube à agência Lusa.
 
 Vieram a público esta sexta-feira factos que revelam a cor clubística do árbitro Rui Rodrigues, que
publicou sem qualquer pingo de pudor e isenção que se impõem à função de árbitro, na sua página
pessoal do Facebook, manifestações contra a instituição Sport Lisboa e Benfica, pode ler-se no
comunicado que o clube da Luz tornou hoje público.
 
 O referido árbitro tinha escrito na sua página do Facebook, em resposta à pergunta sobre qual o
estádio mais bonito de Portugal, que era o do F.C. Porto e que o do Benfica já ardeu.
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Benfica reclama contra árbitro que assume ser portista
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/09/20/benfica_reclama_contra_rbitro_q.html

/

 
20 de setembro de 2013 20:41h
 
 Árbitro Rui Rodrigues publicou manifestações contra a instituição Sport Lisboa e Benfica no Facebook.
 
 O Benfica vai apresentar uma reclamação junto do Conselho de Arbitragem de Arbitragem da
Federação Portuguesa de Andebol (FPA) contra um dos árbitros do Benfica-FC Porto, por comentários
deste no Facebook, revelou hoje fonte do clube à agência Lusa.
 
 Vieram a público esta sexta-feira factos que revelam a cor clubística do árbitro Rui Rodrigues, que
publicou sem qualquer pingo de pudor e isenção que se impõem à função de árbitro, na sua página
pessoal do Facebook, manifestações contra a instituição Sport Lisboa e Benfica, pode ler-se no
comunicado que o clube da Luz tornou hoje público.
 
 O referido árbitro tinha escrito na sua página do Facebook, em resposta à pergunta sobre qual o
estádio mais bonito de Portugal, que era o do FC Porto e que o do Benfica já ardeu.
 
 Mais adiante, na mesma página, comentou que a tradução da palavra FCP era Fazemos Crescer
Portugal e solicitou aos outros usuários do Facebook que colocassem gosto nos respetivos murais,
caso fossem portistas.
 
 Que tipo de credibilidade pode ter a modalidade quando um agente de capital importância como é um
árbitro assume o seu clubismo numa plataforma de expressão pública como é o caso do Facebook?,
questiona o Benfica no seu comunicado.
 
 Rui Rodrigues foi um dos árbitros que dirigiu a partida Benfica-FC Porto, de quarta-feira, para o
campeonato, que terminou com a vitória dos portistas por 27-24, e o clube da Luz queixa-se de uma
série de decisões polémicas da equipa de arbitragem em desfavor da equipa da casa e que ditou a
derrota desta.
 
 O Benfica põe ainda em questão "a nomeação de dois jovens árbitros", de 23 anos, para se estrearem
a apitar um exigente clássico de andebol", sendo que ambos "pertencem à Associação de Andebol do
Porto.
 
 A agência Lusa tentou obter uma reação do presidente do Conselho de Arbitragem da FPA, António
Marreiros, sobre a intenção do Benfica fazer chegar àquele organismo uma reclamação pela nomeação
do árbitro em causa e sobre a eventualidade deste vir a cair sob a alçada disciplinar federativa, na
sequência dos comentários feitos no Facebook, mas aquele esteve incontactável.
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Benfica reclama contra árbitro de andebol que assume ser portista no Facebook
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2013

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/desporto/noticia/benfica-reclama-contra-arbitro-de-andebol-que-assume-ser-portista-no-facebook-1606558

/

 
O Benfica vai apresentar uma reclamação junto do Conselho de Arbitragem de Arbitragem da
Federação Portuguesa de Andebol (FPA) contra um dos árbitros do Benfica-FC Porto, por comentários
deste no Facebook. "Vieram a público esta sexta-feira factos que revelam a cor clubística do árbitro
Rui Rodrigues, que publicou sem qualquer pingo de pudor e isenção que se impõem à função de
árbitro, na sua página pessoal do Facebook, manifestações contra a instituição Sport Lisboa e
Benfica", pode ler-se no comunicado que o clube da Luz tornou público esta sexta-feira. O referido
árbitro tinha escrito na sua página do Facebook, em resposta à pergunta sobre qual o estádio mais
bonito de Portugal, que era "o do FC Porto" e que "o do Benfica já ardeu". Mais adiante, na mesma
página, comentou que a tradução da palavra FCP era "Fazemos Crescer Portugal" e solicitou aos
outros utilizadores do Facebook que colocassem "gosto" nos respectivos murais, "caso fossem
portistas". "Que tipo de credibilidade pode ter a modalidade quando um agente de capital importância
como é um árbitro assume o seu clubismo numa plataforma de expressão pública como é o caso do
Facebook?", questiona o Benfica no seu comunicado. Rui Rodrigues foi um dos árbitros que dirigiu a
partida Benfica-FC Porto, de quarta-feira, para o campeonato, que terminou com a vitória dos
portistas por 27-24, e o clube da Luz queixa-se de "uma série de decisões polémicas da equipa de
arbitragem em desfavor da equipa da casa ". O Benfica põe ainda em questão "a nomeação de dois
jovens árbitros", de 23 anos, para se "estrearem a apitar um exigente clássico de andebol", sendo que
ambos "pertencem à Associação de Andebol do Porto". A agência Lusa tentou obter uma reacção do
presidente do Conselho de Arbitragem da FPA, António Marreiros, sobre a intenção do Benfica de fazer
chegar àquele organismo uma reclamação pela nomeação do árbitro em causa e sobre a
eventualidade deste vir a cair sob a alçada disciplinar federativa, mas aquele esteve incontactável.
 
 20/09/2013 - 20:55
 
Lusa
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Futebol Benfica faz queixa de árbitro por causa do... Facebook
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2013

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/108614/benfica-faz-queixa-de-%c3%a1rbitro-por-causa-do-facebook

/

 
18:46 - 20 de Setembro de 2013 | Por O Jogo
 
 O Benfica vai fazer uma exposição ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação de Andebol de
Portugal (FAP) quanto às opiniões manifestadas por Rui Rodrigues, segundo árbitro do último Benfica-
FC Porto, na sua alegada página de Facebook.
A notícia foi avançada pelo canal de TV do clube encarnado, com a apresentação simultânea de
imagens da dita página de Facebook alegadamente pertencente a Rui Rodrigues.
"Anti-Benfica" e "FCP fans" são dois itens presentes no conjunto de "gostos" feitos pelo árbitro. Já
para responder à pergunta "Qual o estádio mais bonito da liga portuguesa?", o árbitro de 23 anos terá
respondido: "O do Benfica já ardeu! Estádio do Dragão".
Em partida que teve Rui Rodrigues como segundo árbitro, o FC Porto foi a Lisboa derrotar o Benfica
por 27-24 na passada quarta-feira. Jorge Rito, treinador do Benfica, criticou no fim do jogo a
nomeação e posterior atuação da equipa de arbitragem.
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Facebook do árbitro Rui Rodrigues origina queixa do Benfica - MSN Desporto - artigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2013

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/facebook-do-%c3%a1rbitro-rui-rodrigues-origina-queixa-do-benfica

/

 
Actualizado: Fri, 20 Sep 2013 18:55:51 GMT
 
 Facebook do árbitro Rui Rodrigues origina queixa do Benfica
Sportinveste Multimédia
Facebook do árbitro Rui Rodrigues origina queixa do Benfica
 
O Benfica vai fazer uma exposição ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação de Andebol de
Portugal (FAP) quanto às opiniões manifestadas por Rui Rodrigues, segundo árbitro do último Benfica-
FC Porto, na sua alegada página de Facebook.
A notícia foi avançada pelo canal de TV do clube encarnado, com a apresentação simultânea de
imagens da dita página de Facebook alegadamente pertencente a Rui Rodrigues.
"Anti-Benfica" e "FCP fans" são dois itens presentes no conjunto de "gostos" feitos pelo árbitro. Já
para responder à pergunta "Qual o estádio mais bonito da liga portuguesa?", o árbitro de 23 anos terá
respondido: "O do Benfica já ardeu! Estádio do Dragão".
Em partida que teve Rui Rodrigues como segundo árbitro, o FC Porto foi a Lisboa derrotar o Benfica
por 27-24 na passada quarta-feira. Jorge Rito, treinador do Benfica, criticou no fim do jogo a
nomeação e posterior atuação da equipa de arbitragem.
Fonte: O Jogo
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Andebol: Benfica faz queixa de árbitro que assume ser portista
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2013

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.maisfutebol.iol.pt/andebol-benfica-faz-queixa-de-arbitro-que-assume-ser-portista

/

 
há 1 minuto
 
 Andebol Modalidades Benfica Andebol Andebol: Benfica faz queixa de árbitro que assume ser portista
Comentários no Facebook de um dos juízes do encontro de quarta-feira Por Redação       há 1 minuto
O Benfica vai apresentar uma reclamação junto do Conselho de Arbitragem de Arbitragem da
Federação Portuguesa de Andebol (FPA) contra um dos árbitros do Benfica-F.C. Porto, por comentários
deste no Facebook, revelou fonte do clube à agência Lusa.
Vieram a público esta sexta-feira factos que revelam a cor clubística do árbitro Rui Rodrigues, que
publicou sem qualquer pingo de pudor e isenção que se impõem à função de árbitro, na sua página
pessoal do Facebook, manifestações contra a instituição Sport Lisboa e Benfica, pode ler-se no
comunicado que o clube da Luz tornou hoje público.
O referido árbitro tinha escrito na sua página do Facebook, em resposta à pergunta sobre qual o
estádio mais bonito de Portugal, que era o do F.C. Porto e que o do Benfica já ardeu.
Mais adiante, na mesma página, comentou que a tradução da palavra FCP era Fazemos Crescer
Portugal e solicitou aos outros usuários do Facebook que colocassem gosto nos respetivos murais,
caso fossem portistas.
Que tipo de credibilidade pode ter a modalidade quando um agente de capital importância como é um
árbitro assume o seu clubismo numa plataforma de expressão pública como é o caso do Facebook?,
questiona o Benfica no seu comunicado.
Rui Rodrigues foi um dos árbitros que dirigiu a partida Benfica-FC Porto, de quarta-feira, para o
campeonato, que terminou com a vitória dos portistas por 27-24, e o clube da Luz queixa-se de uma
série de decisões polémicas da equipa de arbitragem em desfavor da equipa da casa e que ditou a
derrota desta.
O Benfica põe ainda em questão a nomeação de dois jovens árbitros, de 23 anos, para se estrearem a
apitar um exigente clássico de andebol, sendo que ambos pertencem à Associação de Andebol do
Porto.    Tweet
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