


Revista de Imprensa

1. Andebol - Missão difícil para dragões, Bola (A), 18/10/2017 1

2. Andebol - Jogo na Maia, Bola (A), 18/10/2017 2

3. Agenda, Correio da Manhã, 18/10/2017 3

4. Carlos Martins (ABC) volta à selecção, Correio do Minho, 18/10/2017 4

5. Inspecção Geral das Finanças critica gestão da federação de andebol em 2012/14, Diário de Notícias da
Madeira Online, 18/10/2017

5

6. Andebol - Carlos Martins chamado à seleção nacional, Diário do Minho, 18/10/2017 6

7. Andebol - FC Porto defronta finalista da época passada, Diário do Minho, 18/10/2017 7

8. Madeira SAD defronta cipriotas do Strovolos, JM, 18/10/2017 8

9. Andebol - FC Porto não foge à sina dos alemães, Jogo (O), 18/10/2017 9

10. Andebol - Muitas ambições para o dérbi, Jogo (O), 18/10/2017 10

11. Andebol - Apuramento do Mundial será na Póvoa, Jogo (O), 18/10/2017 11

12. Agenda Desportiva, Jornal de Notícias, 18/10/2017 12

13. Andebol - Alemães do Fuchse Berlim na rota do F.C. Porto, Jornal de Notícias, 18/10/2017 13

14. Andebol - Federação ganha causa nas finanças, Record, 18/10/2017 14

15. Andebol - FC Porto sem sorte encontra  raposas, Record, 18/10/2017 15

16. Andebol - Sarar no dérbi as feridas europeias, Record, 18/10/2017 16

17. Federação ganha causa nas Finanças, Record Online, 18/10/2017 17

18. PÓVOA ESCOLHIDA PARA FASE DECISIVA DE PORTUGAL, Rádio Onda Viva Online, 18/10/2017 18

19. Federação ganha causa nas Finanças, Sábado Online, 18/10/2017 19

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 6,53 x 22,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 71787657 18-10-2017

Missão difícil 
para dragões 
—> Fuchse Berlin é o adversário do 
FC Porto na Taça EHF. Alemães fo-
ram finalistas na última edição 

Para entrarem na fase de grupos da Taça 
EHF, os dragões terão de eliminar o Fuchse 
Berlin, apenas o finalista da competição na 
época passada, uma equipa recheada de 
estrelas e que lidera a fortíssima 
Bundesliga, a par do campeão Rhein-
-Neckar Lowen. Os azuis e brancos 
começam a eliminatória em casa, a 18/19 
de novembro, e a segunda mão realiza-se 
na capital alemã, a 25/26 do mesmo mês. 
Numa reação ao sorteio, o guarda-redes 
Hugo Laurentino frisou: «Vamos ter de 
encarar estes jogos de forma séria e tentar 
dificultar ao máximo a vida aos alemães, 
até porque o nosso objetivo é chegar à fase 
de grupos. Qualquer jogador quer jogar 
estes grandes encontros. Isso é uma mais-
-valia para a nossa motivação, mas em 
termos técnicos e táticos vamos ter de 
trabalhar muito». 
Em 2014/15, as duas equipas defrontaram-
-se na fase de grupos da EHF, com duas 
vitórias alemãs, por 26-20 e 25-20, e 
segundo o diretor-desportivo da equipa, 
Bob Henning, o FC Porto não era adversário 
ideal: «Preferia o jogo na fase de grupos, o 
FC Porto tem muitos internacionais 
portugueses. Será certamente um duelo 
interessante». O Fuchse conquistou esta 
prova em 2014/15 e tem mais duas 
presenças na final, em 2017 e em 2014. 
O Anaitasuna de Filipe Mota e o Granollers 
de Jorge Silva jogam perante os húngaros 
do Budakalasz e do Balatonfuredi, 
respetivamente. H. C. 
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mais Andebol 

O JOGO NA MAIA. O FC Porto 
desloca-se à Maia para defrontar o 
ISMAI, hoje, às 21.30 h, em partida da 
7.a jornada do Andebol 1. Os dragões 
terão pela frente uns maiatos 
ambiciosos que estão a 1 ponto dos 
azuis e brancos. 
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AGENDA 

HOJE 

FUTEBOL 
Benfica-ManUnited 
UEFA Youth League, às 13h00. 

AMANHÃ 

ANDEBOL 
Benfica-Sporting 
Campeonato nacional, 7.a jor-
nada, às19h30, na Luz. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomaLpt 
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Andebol
Carlos Martins (ABC)
volta à selecção
O ponta esquerda do ABC, Carlos
Martins, integra a convocatória
do seleccionador Paulo Pereira,
para o estágio e torneio Terras do
Demo, de 21 a 28 de Outubro 
em que a turma das quinas vai
medir forças com a Roménia.
Também os pontas direitas Dio-
go Branquinho, que no defeso se
mudou para o FC Porto e Fábio
Vidrago, há duas épocas no Ben-
fica, integram a convocatória, a
par do central vimaranense Rui
Silva, do FC Porto. Eis os jogado-
res da convocatória: 
Guarda-redes - Alfredo Quintana
e Hugo Figueira.
1.ª Linha - Fábio Magalhães, 
Gilberto Duarte, Alexandre 
Cavalcanti, Wilson Davyes, Jorge
Silva, Rui Silva, Miguel Martins,
Edmilson Araújo e Diogo Silva.
2.ª Linha - Fábio Vidrago, Diogo
Branquinho, Pedro Portela, 
Alexis Borges, Tiago Rocha e
Daymaro Salina.  

§modalidades

DR

Carlos Martins

Página 4



A5 Inspecção Geral das Finanças critica gestão da federação de andebol em 2012/14
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2017

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=beadee92

 
18 Out 2017
 
A Inspeção Geral das Finanças (IGF) divulgou um relatório muito crítico para com a gestão da
Federação de Andebol de Portugal (FAP) no triénio 2012/14, nomeadamente na aplicação dos auxílios
públicos e o controlo financeiro interno."As várias irregularidades detetadas refletem um controlo
interno incipiente por parte da FAP, ressaltando também, a nível da organização contabilística, a falta
de transparência na evidenciação dos gastos ligados ao objeto da entidade", acusa a IGF, falando da
gestão do economista Ulisses Pereira.O instituto recorda que no período em análise a FAP movimentou
recursos que variaram entre quatro e cinco milhões de euros anuais, sendo que cerca de três milhões
foram provenientes de apoios públicos (transferências do Instituto Português do Desporto e Juventude
-- IPDJ -, cerca de 2,4 milhões anuais), "o que traduz uma elevada dependência pública no
financiamento das suas atividades, cerca de dois/terços dos rendimentos"."No mesmo triénio, foram
identificadas situações de gastos da FAP - refeições, combustível, deslocações, no valor global de
70.844 euros - não elegíveis como despesa face aos contratos-programa celebrados com o IPDJ, que
consubstanciam a atribuição de rendimentos em sede de IRS e que traduzem vantagem financeira de
cariz remuneratório aos seus beneficiários, obviando as consequências fiscais que adviriam da
qualificação como contraprestação pelas tarefas realizadas", aponta.Rendimentos pagos a título de
ajudas de custo e não declarados fiscalmente (12.494 euros), documentos não aceites para efeitos
fiscais (220.540), a não liquidação do IVA relativos a donativos de 248.750 euros e a não aplicação do
Código de Contratos Públicos, como está obrigada a FAP, são outras rubricas do relatório cáustico para
a equipa de Ulisses Pereira."Em 31/12/2014, a situação financeira da FAP apresentava-se debilitada,
com principal destaque para as dívidas avultadas a fornecedores (2,5 milhões de euros), os indícios de
dificuldades de cobrança a clientes/clubes (923.000 euros) e a escassez de fundos patrimoniais
(137.000 euros), situações com risco de agravamento", alerta.Como medidas corretivas, a Inspeção
Geral das Finanças indica o "assegurar de uma aplicação rigorosa e transparente dos apoios públicos
recebidos, promovendo a adequada monitorização e controlo das suas atividades e dos gastos
associados".Neste âmbito, prescreve a devolução do montante de apoios financeiros a determinar pelo
IPDJ, resultante de despesas que não são elegíveis, nos termos dos contratos-programa
celebrados.Indica ainda a correção das declarações fiscais relativas aos anos de 2012 a 2014 e a
adoção de medidas por forma a inverter a atual situação financeira da FAP, garantindo a sua
sustentabilidade.Implementar medidas de reforço do controlo dos gastos e da transparência na sua
evidenciação, prevenindo, assim, a ocorrência de pagamentos irregulares/não elegíveis também é
apontado no relatório.Finalmente, o IGF defende a aplicação de procedimentos que assegurem o
cumprimento das regras da contratação pública, nomeadamente na contratação externa.Atualmente a
federação é presidida por Luís Laranjeiro.
 
Agência Lusa
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C
arlos Martins é o 
único atleta do ABC 
convocado para a 
seleção nacional de 

andebol que, entre 21 e 28 
do corrente, se concentra 
em Moimenta da Beira 
onde disputa o “Torneio 
Terras do Demo”.

Jogadores e equipa téc-
nica concentram-se ao 
final da manhã de 21 de 
outubro, para dar início 
ao estágio. Na quarta-fei-
ra, dia 25, às 11h0, Portu-
gal e Roménia disputam 
o primeiro de dois jogos 
a contar para o II Torneio 
Terras do Demo, no Pa-
vilhão Municipal de Moi-
menta da Beira. O segun-
do será no dia 27, pelas 
21h00.

O FC Porto, com cin-
co atletas, é o clube mais 
representado na convo-
catória: Quintana, Diogo 
Branquinho, Daymaro 
Salina, Rui Silva e Mi-

guel Martins.
Do Benfica foram cha-

mados Hugo Figueira,  
Fábio Antunes e Caval-
canti, e do Sporting, Pe-
dro Portela, Tiago Rocha 
e Edmilson Araújo.

Destaque, ainda, para 
a chamada do bracaren-
se Fábio Magalhães, agora 
ao serviço dos franceses 
do Chartres Metropole, 
clube donde igualmen-
te vem Ricardo Candeias.

Portugal está a prepa-
rar para a qualificação eu-
ropeia de acesso ao play-
-off para o Campeonato 
do Mundo de 2019, em 
concentração, de 12 a 14 
de janeiro de 2018, onde 
irá defrontar a Polónia, o 
Chipre e o Kosovo.

ABC-Avanca
sexta-feira
No campeonato nacional, 
o ABC antecipou para a 
noite da próxima sexta-

ATLETA DO ABC

Carlos Martins chamado
à seleção nacional

-feira o encontro com o 
Avanca, da oitava jorna-
da da prova. Inicia-se às 
20h30, com o Sá Leite de 
portas abertas para rece-
ber os adeptos que pre-
tendam assistir à partida.

O ABC parte para es-
te encontro na liderança 

da competição, com mais 
um ponto que Benfica e 
Sporting, e também com 
mais um jogo disputado 
que os "encarnados".

Benfica e Sporting 
defrontam-se amanhã, a 
partir das 19h30, no pa-
vilhão da Luz.

Carlos Martins

D
M
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Andebol: Taça EHF

FC Porto defronta
finalista
da época passada
O FC Porto discute com o Füchse Berlim a
passagem à fase de grupos da Taça EHF de an-
debol, ditou o sorteio realizado em Viena, na 
Áustria.

A formação portista reencontra os alemães
na Taça EHF, depois dos jogos no grupo C
da época de 2014/15, em que o Füchse Berlim 
venceu por 26-20 no Dragão Caixa e 25-20 
em casa, terminando a época com a conquis-
ta do troféu.

A equipa germânica foi assim a vencedora da 
Taça EHF em 2014/15, mas foi também finalis-
ta em 2016/17 – época em que perderam com 
os compatriotas do Frisch Auf Göppingen, por 
30-20 –, e em 2013/14.

No seu historial a equipa de Berlim foi igual-
mente finalista vencida na Liga dos Campeões, 
na edição de 2011/12.

Por apurar está ainda o vencedor do jogo da 
segunda ronda entre FH Hafnarfjördur, da Is-
lândia, e St. Petersburg HC, da Rússia, devido 
a um protesto da equipa russa.

A terceira eliminatória disputa-se em 18/19 
de novembro (1.ª mão) e 25/26 de novembro 
(2.ª mão). Os 16 vencedores apuram-se para a 
fase de grupos da Taça EHF, que começa em 
10 de fevereiro.
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ANDEBOL
MADEIRA SAD DEFRONTA
CIPRIOTAS DO STROVOLOS
O Madeira SAD vai defrontar os
cipriotas do Strovolos, ditou o
Quadro dos 16 Avos de Final da
Taça Challenge. Os jogos da equi-
pa madeirense vão disputar-se a
17 e 18 de novembro, no Pavilhão
do Funchal.
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• • 
Hugo Laurentino promete 

"dificultar a vida" aos 
alemães 
• 
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Fuchse Berlim era das piores escolhas no sorteio da Taça 
EHF, mas Laurentino quer provar que "a diferença não é tão grande" 

PC Porto não foge 
à sina dos alemães 

DA 

0-1 

Portistas vão lutar pela 
fase de grupos com o 
finalista do ano passado e 
vencedor há três, precisa-
mente na época em que o 
Fac.hse ganhou no Dragão. 
É o quarto confronto com 
alemães em cinco anos 

••• "Todos querem estes 
grandes jogos e mostrar que 
podemos estar ao nível deles, 
que temos jogadores que po-
dem jogar no campeonato 
alemão e que não há uma di-
ferença tão grande. Isso é 
uma mais-valia para a nossa 
motivação, mas em termos 
técnicos e táticos, vamos ter 
de trabalhar muito", sinteti-
zou ontem Hugo Laurentino 
ao Porto Canal, deixando  

uma ideia do que será receber 
de novo o Fuchse Berlim, 
quarto do campeonato ale-
mão na época passada e atual 
segundo classificado. Aos 
portistas, que jogarão no Dra-
gão a 18 ou 19 de novembro e 
fora no fim de semana se-
guinte, voltou a sair uma das 
favas do sorteio da terceira 
eliminatória da Taça EHF, 
aquela que apura os16 da fase 
de grupos. 

Em 2014/15, já na fase de 
grupos, o Fuchse ganhou 20-
26 no Dragão e 25-20 na capi-
tal alemã, durante a sua cami-
nhada para a conquista da 
mais germãnica das provas 
europeias - há 22 triunfos de 
alemães e apenas14 da restan-
te Europa. 

A pontaria dos portistas para 
os alemães tem sido muita: 
será o quinto confronto em 
oito anos, quarto nas últimas 
cinco épocas. Dos oito jogos, 
empataram um e perderam os 
restantes. 

FC Porto 
perdeu sete 
vezes e 
empatou uma 
nos confrontos 
com Fuchse, 
Goppingen e 
Kiel, todos nos 
úftimosoito 
anos 

u  S.: NADA 

z-V 

Os portistas 
visitam hoje o 
ISMAI (21h30), 
no jogo em 
atraso da 7.' 
jornada 
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Moreno quer ver o Benfica na frente 

Muitas ambições para o dérbi 
Benfica e Sporting 
defrontam-se ama-
nhã, às 19h30. A 
vitória vale a lideran-
ça do campeonato 

VANDAPINTO 

••• Depois de ambos terem 
saído derrotados nos compro-
missos europeus - os encarna-
dos foram eliminados da Taça 
EHF, enquanto osleõesperde-
ram na fase de grupos da Liga 
dos Campeões -, Benfica e 
Sporting jogam, amanhã, na  

sétima jornada do campeona-
to, para tentar regressar aos 
triunfos. 
"Treinamos com a mesma 
vontade e ambição de sempre, 
para voltarmos às vitórias", 
afirmou o pivô das águias,Pau-
lo Moreno. Também o guarda-
redes dos leões, MatejAsanin, 
que regressa à competição 
após lesão, não tem dúvidas: 
"Um dérbi é sempre especial. 
O Benfica é uma boa equipa, 
mas em cada partida vamos à 
procura da vitória e só pensa-
mos em ganhar." 
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Apuramento do 
Mundial será na Póvoa 
Portugal vai receber Kosovo (rz de 
janeiro), Chipre (r3) e Polónia (4) na 
Póvoa de Varzim, cidade-sede do grupo 
que ditará uma vaga no play-off de 
apuramento para o Mundial'zor9, que se 
disputará na Alemanha e na Dinamarca. A 
Polónia será o maior rival na tentativa de 
regresso a uma grande prova. 
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Agenda 

- L.1:1Msao Nadem/ (1. Fase) - "sa/t5MAI-F C Dom (21) 
-Empe 04,(1.* Fase de Gaipos) Gnspo 6 - Benhca-8C Nevem (1730) Grumo C - Morar 

8N-F C Porto (]8 30) 
1MtaM-UpdosCamyslss(FmsdeGsyes-lances3)- Grupo A - Beldx.)-MarxtesIer Unerd 
11945) Gn474 D Sponing (1945) 
Uge »ma& UEM (Fase de Gni'« - ~oda - Grupo A Benka-Manctsesler Una«, (14) Grupo D - 
knenan-Scarnyi (15) 
Miei - Tormáo de Neurernerie pra • Europeu (Sub-18/Pereripl) - Non4,94-01gre (14 
- EsuclolauriDpalde Manpuoddr). alma> tvolr -Portugal (16 - Esta:ho Mu-socai do Fartei°. Viseu) 
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Andebol Alemães 
do Fada. Berlim 
ma rota do F. C. Porto 
• Os dragões discutirão 
com o Fuchse Berlim o 
apuramento para a fase de 
grupos da Taça EHF de an-
debol. Em 2014/15, os ale-
mães bateram duas vezes 
os portistas rumo ao título. 
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Q  

 

TRANQUILO. Ulisses Pereira dis que a FAP tinha razão 

ANDEBOL 1/%0 

FEDERACAO GANHA 
-CAUSA NAS FINANCAS 

Ex-presidente Ulisses 

Pereira diz que eram 
exigidos 30o mil euros, 
mas serão pagos três mil 

ALEXANDRE REIS 

151 Ulisses Pereira, ex-presi-
dente da Federação de Andebol 
de Portugal (FAP), revelou que a 
Inspeção Geral das Finanças 
(1GF) exigia a devolução à enti-
dade associativa de cerca de 300 
mil euros, mas a recente resolu-
ção do Instituto Português do 
Desporto eJuventude (IPDJ) de-
liberou que a FAP apenas terá de 
devolver menos de três mil. 

"Não compreendo porque veio 
a lume esse assunto, porque ore - 
latóriodo IGF é conhecido. Foi de 
alguém que me procurou atingir. 
Houve uma acusação de irregu-
laridades na gestão do triénio 
2012/ 14, mas nós exercemos o di-
reito do contraditório, depois de 
estudarmos as conclusões do 
mesmo relatório, que considera -
mos injustificadas. E, ao contra -
rio dos 300 mil euros exigidos, a 
FAP vai ter de devolver menos de 
três mil, depois do IPDJ ter ava -
liado o processo. Esta delibera - 
ção, de há cerca de três semanas, 
é a melhor prova da nossa ra - 
zão" , esclareceu Ulisses Pereira. 

Segundo a agência Lusa, o re-
latório da IGF é muito crítico, 
nomeadamente na aplicação 
dos auxílios públicos e do con - 
trolo financeiro interno. "As 
várias irregularidades detetadas 
refletem um controlo interno  

INSPEÇÃO GERAL DAS FINANÇAS 
ACUSA A FAP DE MÁ GESTÃO NO 
TRIÉNIO DE 2012/14, "COM 
VÁRIAS IRREGUIARIDADES" 

incipiente por parte da FAP, 
ressaltando também, a nível da 
organização contabilística, a 
falta de transparência na evi - 
denciação dos gastos ligados ao 
objeto da entidade", acusa a 
IGF, referindo-se à gestão de 
Ulisses Pereira, que no ano 
transato deu lugar à presidência 
de Miguel Laranjeiro. 

O mesmo relatório da IGF, ci-
tado pela Lusa, acusa a FAP de 
"elevada dependência pública 
no financiamento das suas ativi-
dades, cerca de dois terços dos 
rendimentos", sendo recordado 
que a FAP movimentou recursos 
que variam entre os quatro e os 
cinco milhões de euros anuais, 
sendo que cerca de três milhões 
foram provenientes de apoios 
públicos, como 'Pala financiar a 
FAP em 2,4 milhões anuais. 

Record tentou também uma 
reação de Miguel Laranjeiro, 
atual presidente da FAP, mas 
sem sucesso. o 
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INCÓLUME. Dragões têm ganho nas provas europeias 

ANDEBOL 

FC PORTO SEM SORTE 
ENCONTRA RAPOSAS 
Dragões vão defrontar 
alemães do Fuchse Berlin 
na 3.a ronda da Taça EHF. 
Primeiro jogo é em casa 

ALEXANDRE REIS 

Favorito na curta viagem à Mala 

Pior só mesmo o campeão Go-
ppingen. O FC Porto vai jogar a 3a  

ronda da Taça EHF frente aos ale-
mães do Fuchse Berlin, finalistas 
na pretérita época e campeões em 
2014 /15, temporada em que bate-
ram (26- 20 fora e 25 - 20 em casa) 
por duas vezes o clube da Invicta. 

As adversidades do sorteio dita-
ram ainda que a 14  mão (18 ou 19 de 
novembro) seja jogada no Dragão 
Caixa e a 2' (25 ou 26 do mesmo 
mês) na casa das raposas, como 
são conhecidos os berlinenses, se-
gundo classificados na Bundesli-
ga, a mais forte do Mundo. 

Em declarações ao Porto Canal, 
Hugo Laurentino, guarda-redes 
do FC Porto, não gostou do sorteio 
realizado ontem em Viena de Áus-
tria: "Vamos ter de encarar estes 
jogos de forma séria e tentar difi-
cultar ao máximo a vida aos ale-
mães, até porque o nosso objetivo 
é chegar à fase de grupos. Vamos 
dar o máximo e lutar até ao fim." 

Apesar das dificuldades, Hugo 
Laurentino está feliz por ter de jo-
gar ao mais alto nível nas competi-
ções europeias: "Qualquer joga-
dor quer estar nestes grandes jo-
gos. Todos querem mostrar que 
estão ao melhor nivele até jogar no 
campeonato alemão, pois não há 
assim uma diferença tão grande de 
qualidade. Isso é uma mais-valia 
para a nossa motivação, mas em 
termos técnicos e táticos vamos 
ter que trabalhar muito." o  

ra Ainda antes do dérbi de 
amanhã na Luz entre Benfica e 
Sporting, que decide a liderança 
da fase regular do Campeonato, o 
FC Porto tem hoje (21h30) uma 
boa chance para ganhar terreno 
aos rivais, sendo favorito na cur-
ta deslocação ao terreno do Maia 
ISMAI, em jogo adiado da 74  jor-
nada. Os dragões, 7°s classifica-
dos; poderão, em caso de vitória, 
aproximar-sedo atuai líder ABC,  

equipa que ainda não perdeu, à 
semelhança das águias. 

O cubano do FC Porto, Ángel 
Hernández, referiu ao Porto Ca-
nal que a sua equipa "está bem 
preparada" e pronta para subir 
lugares na classificação. 

Recorde-se que o FC Porto, 
com um ponto a mais de Mala IS-
MAI (101, teve um dos piores ar-
ranques de sempre, com am em-
pate e duas derrotas. o 
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BENFICA-SPORTING AMANHÃ 

Sarar no dérbi as feridas europeias 
®O  campeão Sporting desafia 
amanhã o ainda invicto Benfica, 
na Luz, no jogo que fecha com 
chave de ouro a 7a jornada do cam-
peonato, antevendo-se um gran-
de espetáculo. Com  as duas equi-
pas a sarar 'feridas europeias' - os 
leões perderam em casa com o 
Montpellier, na Liga dos Cam-
peões, e os encarnados foram eli-
minados da EHF, e da Europa, pe-
los polacos do Opole -, uma vitória 
no dérbi pode ser o bálsamo certo 
para voltar moraMor 'as tropas'. 

"É um dérbi e, não podemos es-
conder, traz fatores emocionais à 
equipa. O Sporting tem feito o seu 
campeonato, temos noção de que 
tem participado na Liga dos Cam-
peões, mas não queremos preocu-
par- nos como adversário; quere-
mos preocupar-nos connosco e 
como nosso trabalho", avisou, em 
declarações ao site do Bénfica, o 
pivô Paulo Moreno, pedindo a mo-
bilização dos adeptos. 

Em Alvaiade, o espírito de con-
quista é o mesmo. Apesar do nú  

mero elevadode atletas lesionados, 
ogrupo não pensa noutro desfecho 
que não seja a vitória. "O Benfica 
tem uma boa equipa e julgo que vai 
ser muito interessante e bastante 
difícil, sobretudo por ser em casa 
deles. Mas, como é óbvio, em cada 
partida vamos à procurada vitória 
e só pensamos emganhar", avisou 
o guarda-redes Matej Asanin, re-
cém-recuperado de uma lesão. 
"Estamos no caminho dos cam-
peões e contamos com os nossos 
adeptos para nos ajudar." o 

Página 16



A17

Federação ganha causa nas Finanças
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Ex-presidente Ulisses Pereira diz que eram exigidos 300 mil euros, mas serão pagos três mil
 
Ulisses Pereira, ex-presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), revelou que a Inspeção
Geral das Finanças (IGF) exigia a devolução à entidade associativa de cerca de 300 mil euros, mas a
recente resolução do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) deliberou que a FAP apenas
terá de devolver menos de três mil.
"Não compreendo porque veio a lume esse assunto, porque o relatório do IGF é conhecido. Foi de
alguém que me procurou atingir. Houve uma acusação de irregularidades na gestão do triénio
2012/14, mas nós exercemos o direito do contraditório, depois de estudarmos as conclusões do
mesmo relatório, que considerámos injustificadas. E, ao contrário dos 300 mil euros exigidos, a FAP
vai ter de devolver menos de três mil, depois do IPDJ ter avaliado o processo. Esta deliberação, de há
cerca de três semanas, é a melhor prova da nossa razão", esclareceu Ulisses Pereira.
 
Continuar a lerSegundo a agência Lusa, o relatório da IGF é muito crítico, nomeadamente na aplicação
dos auxílios públicos e do controlo financeiro interno. "As várias irregularidades detetadas refletem um
controlo interno incipiente por parte da FAP, ressaltando também, a nível da organização
contabilística, a falta de transparência na evidenciação dos gastos ligados ao objeto da entidade",
acusa a IGF, referindo-se à gestão de Ulisses Pereira, que no ano transato deu lugar à presidência de
Miguel Laranjeiro.
O mesmo relatório da IGF, citado pela Lusa, acusa a FAP de "elevada dependência pública no
financiamento das suas atividades, cerca de dois terços dos rendimentos", sendo recordado que a FAP
movimentou recursos que variam entre os quatro e os cinco milhões de euros anuais, sendo que cerca
de três milhões foram provenientes de apoios públicos, com o IPDJ a financiar a FAP em 2,4 milhões
anuais.
 
Record tentou também uma reação de Miguel Laranjeiro, atual presidente da FAP, mas sem sucesso.
 
Autor: Alexandre Reis
 
2017/10/18
 
Alexandre Reis
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PÓVOA ESCOLHIDA PARA FASE DECISIVA DE PORTUGAL
 
18 Outubro, 2017 13
 
A Póvoa de Varzim foi escolhida para receber a fase de qualificação para o play-off de acesso ao
Mundial de Andebol. O Pavilhão Municipal recebe os jogos da seleção orientada por Paulo Jorge entre
os dias 12 e 14 de janeiro do próximo ano, primeiro com o Kosovo, logo a seguir com o Chipre e
finalmente com a Polónia, um colosso da modalidade. Portugal já não consegue um apuramento desde
2016 e agora em casa, na Póvoa de Varzim, tem oportunidade de abrir a porta de entrada para a
maior competição da modalidade.
 
Foto: Federação de Andebol
 
2017-10-18 08:45:57+00:00
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Por Record
Ulisses Pereira, ex-presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), revelou que a Inspeção
Geral das Finanças (IGF) exigia a devolução à entidade associativa de cerca de 300 mil euros, mas a
recente resolução do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) deliberou que a FAP apenas
terá de devolver menos de três mil."Não compreendo porque veio a lume esse assunto, porque o
relatório do IGF é conhecido. Foi de alguém que me procurou atingir. Houve uma acusação de
irregularidades na gestão do triénio 2012/14, mas nós exercemos o direito do contraditório, depois de
estudarmos as conclusões do mesmo relatório, que considerámos injustificadas. E, ao contrário dos
300 mil euros exigidos, a FAP vai ter de devolver menos de três mil, depois do IPDJ ter avaliado o
processo. Esta deliberação, de há cerca de três semanas, é a melhor prova da nossa razão",
esclareceu Ulisses Pereira.Segundo a agência Lusa, o relatório da IGF é muito crítico, nomeadamente
na aplicação dos auxílios públicos e do controlo financeiro interno. "As várias irregularidades detetadas
refletem um controlo interno incipiente por parte da FAP, ressaltando também, a nível da organização
contabilística, a falta de transparência na evidenciação dos gastos ligados ao objeto da entidade",
acusa a IGF, referindo-se à gestão de Ulisses Pereira, que no ano transato deu lugar à presidência de
Miguel Laranjeiro.O mesmo relatório da IGF, citado pela Lusa, acusa a FAP de "elevada dependência
pública no financiamento das suas atividades, cerca de dois terços dos rendimentos", sendo recordado
que a FAP movimentou recursos que variam entre os quatro e os cinco milhões de euros anuais, sendo
que cerca de três milhões foram provenientes de apoios públicos, com o IPDJ a financiar a FAP em 2,4
milhões anuais.Record tentou também uma reação de Miguel Laranjeiro, atual presidente da FAP, mas
sem sucesso.
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