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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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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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Espinho perde organização
do campeonato de Sub/19
Desistência A Federação de Andebol de Portugal optou por não organizar a competição, alegando
não ter condições financeiras, mas foi castigada pela federação europeia

Rui Cunha, com Lusa

O Campeonato da Europa Fe-
minino de Sub/19, que se rea-
liza em 2015, já não vai dispu-
tar-se em Portugal, contraria-
mente ao esperado, uma vez
que a Federação de Andebol
de Portugal (FAP) desistiu da
organização da prova.

Mas a desistência não pas-
sou impune à Federação Eu-
ropeia de Andebol (EHF), que
impediu a FAP de organizar
qualquer evento de selecções
por um período de três anos,
multando-a em 15 mil euros.

Recorde-se que a fase final da
competição iria realizar-se em
Espinho e Odivelas, de 23 de Ju -
lho a 2 de Agosto de 2015, após
a EHF ter atribuído a sua orga-
nização a Portugal, que se can-
didatou, em Junho do ano pas-
sado, a par com quatro outros
países do continente europeu.

A FAP acabou por ser punida
com a multa mais baixa das
previstas para esta situação,
que podia ascender a 500 mil
euros. O impedimento, que vi-
gora até Dezembro de 2016, de
organizar qualquer evento de
selecções sobre a égide da EHF
acaba por ser o aspecto mais
penalizador do castigo, dado
que a FAP fica impossibilitada

de receber torneios de apura-
mento para as várias provas
das camadas jovens.

Multa atenuada devido
a decisão antecipada

A Federação portuguesa terá
contado como atenuante o fac -
to de ter desistido com mui ta
antecedência da organização,
dando tempo para encontrar
uma solução alternativa. Cita -
do pelo jornal Record, Ulisses
Pereira, presidente da FAP, dis -
se que o processo foi “acorda -
do com a EHF num clima de
bom entendimento”.

A organização do torneio iria
custar 1,2 milhões de euros, ha-
vendo “um risco não coberto de
400 mil euros”, observou o di-
rigente aveirense. Sem condi-
ções financeiras, a federação op-
tou por renunciar à organização
no início de Junho deste ano.

Foi a primeira vez que uma
fase final de andebol feminino
foi atribuída a Portugal. O ob-
jectivo era o “desenvolvimento
do andebol feminino portu-
guês”, disse na altura o diri-
gente federativo.|

Andebol
Europeu Feminino

Nave Desportiva de Espinho já não vai receber jogos do Europeu Feminino

D.R.
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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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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/Common/print.aspx?content_id=3432024

/

 
Publicado
 
 Alegada página de Facebook de Rui Rodrigues veicula opiniões pró-portistas (e anti-benfiquistas)
 
 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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Benfica reclama contra árbitro de andebol que assume ser portista no Facebook
 

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

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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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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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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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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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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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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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 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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Bateu o ABC na final

Xico venceu
Torneio CED

O Xico Andebol venceu o Torneio Internacional de 
Andebol CED2013, realizado no último fim-de-semana e 
que contou com a participação das equipas do Sporting, 
ABC/UMinho e Lavadores de Vigo.

O Xico Andebol venceu o ABC/UMinho por 26-22 no 
jogo da final do Torneio Internacional de Andebol CED 
2013. No primeiro dia da prova, o Xico Andebol venceu 
o Lavadores de Vigo por 40-22 e o ABC bateu o Sporting 
por 29-27, agendando um dérbi minhoto para a final. A 
equipa de Eduardo Rodrigues dominou e foi mais eficaz 
frente a um ABC/UMinho que replicou mas não superou 
o domínio da equipa da casa.

Em juvenis o Xico Andebol A e o ABC disputaram a 
final, com vitória do ABC por 29-27. No outro jogo, a 
equipa do Xico Andebol B foi batida pelo Lavadores de 
Vigo por 22-34.

O Torneio Internacional de Andebol CED 2013 foi or-
ganizado pelo Clube Desportivo Xico Andebol - clube de 
referência no andebol em Guimarães – e contou com o 
apoio da Cidade Europeia do Desporto. Paralelamente à 
prova sénior foi dinamizado um torneio para os escalões 
de formação que teve como objetivo a divulgação da mo-
dalidade e dos valores inerentes da prática desportiva.
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