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ANTÓNIO AZEVEDO/ASF 

Miguel Laranjeiro preside à Federaçao Portuguesa de Andebol 

Federação contesta FC Porto 
Repudia críticas expostas em comunicado dos dragões contra as arbitragens nos jogos de 
andebol, basquetebol e hóquei em patins o Federações congéneres remetem-se ao silêncio 

por 

GABRIELA MELO 

D
AS três modalidades de 
pavilhão visadas pelo 
FC Porto no comuni-
cado a criticar as arbi-
tragens, anteontem, 

apenas a Federação Portuguesa 
de Andebol (FPA) repudiou a to-
mada de posição e anunciou a 
participação de «alegados ilíci-
tos de natureza criminal» ao Mi-
nistério Público, na sequência da 
operação Cashball. 

No último sábado, o FC Porto 
perdeu no Estádio da Luz tanto 
em basquetebol (88-93) como 
em hóquei em patins (3-4), nes-
te último caso após nove cartões 
azuis. Também o vice-presiden-
te do andebol do clube, António 
Borges, anunciou oito jogos da 
equipa sob investigação por cor-
rupção, relativos a 2016 /2017, 
desconhecendo-se se em resul-
tado da operação Cashball, que 
envolve o Sporting. 

«Arbitragens de má qualida-
de» estão na mira do FC Porto, 
que pediu a intervenção das fede-
rações, sob a ameaça de «medi-
das drásticas». Mas as federações 
de basquetebol e de patinagem 
escusaram prestar declarações so-
bre a matéria. Apenas a FPA, cuja 
Direção terá promovido, ontem, 
uma reunião, segundo A BOLA  

apurou, criticou o comunicado do 
FC Porto, que considera «lesivo da 
imagem e integridade da moda-
lidade e ofensivo ao bom nome». 

A FPA refere que não vislumbra 
quais os indícios recolhidos pelo FC  

Porto «para invocar, erradamente, 
tais factos». Numa referência à ope-
ração Cashball, a FPA esclarece ain-
da que, «tomado conhecimento de 
notícias que poderiam configurar 
alegados ilícitos de natureza crimi- 

nal, efetuou, no dia 16 de maio de 
2018, denúncia obrigatória ao Mi-
nistério Público», já reencaminha-
da para a Procuradora Distrital do 
Porto. «Bem sabe o FC Porto que as-
sim é, pois em resposta ao seu ofí-
cio de 13 de agosto de 2018, a Dire-
ção e o Conselho de Disciplina da 
FPA esclareceram as questões de 3 
de setembro de 2018 agora repisa-
das para a opinião pública». 

A FPA acena ainda com a par-
ticipação ao Conselho de Disci-
plina das «graves e inaceitáveis 
declarações produzidas pelos di-
rigentes» do FC Porto. «Tais de-
clarações são violadoras das nor-
mas legais em vigor quanto ao 
regime jurídico da Violência no 
Desporto, pois não só poderão 
perturbar o normal funciona-
mento das competições, como 
poderão potenciar a ocorrência 
de distúrbios em recintos des-
portivos». 

FPA acena ainda com a 
participação ao Conselho 
de Disciplina «das 
inaceitáveis declarações 
produzidas pelos 
dirigentes do FC Porto» 
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Das três modalidades de pavilhão visadas pelo FC Porto no comunicado a criticar as arbitragens,
anteontem, apenas a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) repudiou a tomada de posição e
anunciou a participação de  alegados ilícitos de natureza criminal  ao Ministério Público, na sequência
da operação Cashball.
 
No último sábado, o FC Porto perdeu no Estádio da Luz tanto em basquetebol (88-93) como em
hóquei em patins (3-4), neste último caso após nove cartões azuis. Também o vice-presidente do
andebol do clube, António Borges, anunciou oito jogos da equipa sob investigação por corrupção,
relativos a 2016/2017, desconhecendo-se  se em resultado da operação Cashball, que envolve o
Sporting.
 
Arbitragens de má qualidade  estão na mira do FC Porto, que pediu a intervenção das federações, sob
a ameaça de  medidas drásticas . Mas as federações de basquetebol e de patinagem escusaram
prestar declarações sobre a matéria. Apenas a FPA, cuja Direção terá promovido, ontem, uma reunião,
segundo A BOLA apurou, criticou o comunicado do FC Porto, que considera  lesivo da imagem e
integridade da modalidade e ofensivo ao bom nome .
 
A FPA refere que não vislumbra quais os indícios recolhidos pelo FC Porto  para invocar, erradamente,
tais factos . Numa referência à operação Cashball, a FPA esclarece ainda que,  tomado conhecimento
de notícias que poderiam configurar alegados ilícitos de natureza criminal, efetuou, no dia 16 de maio
de 2018, denúncia obrigatória ao Ministério Público , já reencaminhada para a Procuradora Distrital do
Porto.  Bem sabe o FC Porto que assim é, pois em resposta ao seu ofício de 13 de agosto de 2018, a
Direção e o Conselho de Disciplina da FPA esclareceram as questões de 3 de setembro de 2018 agora
repisadas para a opinião pública .
 
A FPA acena ainda com a participação ao Conselho de Disciplina das  graves e inaceitáveis declarações
produzidas pelos dirigentes  do FC Porto.  Tais declarações são violadoras das normas legais em vigor
quanto ao regime jurídico da Violência no Desporto, pois não só poderão perturbar o normal
funcionamento das competições, como poderão potenciar a ocorrência de distúrbios em recintos
desportivos .
 
Gabriela Melo

Página 2



A3

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 4,86 x 7,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77565555 07-11-2018

AGENDA 

HOJE 
ANDEBOL 
AC Fafe - FC Porto 
Pav. Municipal de Fafe. 21h00. 

AMANHÃ 
FUTEBOL FEMININO 
Portugal - Estados Unidos 
Estádio Coimbra da Mota, às 
18h00. Transmissão na CMTV. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjornal.pt  

Página 3



A4

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 13,29 x 7,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77565939 07-11-2018

A Académica teve apenas dois
escalões em acção. Os iniciados
registaram mais uma vitória,
na recepção ao Águeda (30-23),
enquanto minis não consegui-
ram superar o S. Bernardo, per-
dendo por 38-43.

Sábado, às 18h00, a equipa
sénior da Académica procura
a primeira vitória no Nacional
da 3.ª Divisão na recepção ao

Moimenta da Beira. Ainda no
sábado, os infantis visitam o
Alavarium (14h15), enquanto

no domingo, os iniciados visi-
tam o reduto do S. Bernardo
(15h00). Os minis folgam. |

Iniciados com ronda positiva

Iniciados venceram o Águeda antes da visita ao S. Bernardo

Andebol
Provas nacionais
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José Roque

“Inacreditável”. É desta forma
que Tiago Torgal descreve a
sensação de ter vencido a EHF
Champions Cup – uma espécie
de Liga dos Campeões de an-
debol de praia – ao serviço dos
croatas do Detono Zagreb.

O atleta leiriense, há vários
anos emigrado na Holanda por
motivos profissionais, é o pri-
meiro português a conquistar
a competição, que decorreu
durante quatro dias, em Itália.
“Ser o primeiro português é in-
diferente. O importante é que
esta conquista possa fazer com
que mais jovens atletas lutem
e trabalhem para atingir este

patamar”, adiantou.
Para Tiago Torgal esta con-

quista é “o culminar de quatro
anos” a participar em torneios
de andebol de praia no estran-
geiro. E o facto de ter sido cam-
peão em representação de
uma equipa croata não é assim
tão estranho. “Ao longo dos
anos vamos fazendo amizades
e esta equipa acaba por ser
para mim um grupo de ami-
gos”, disse, adiantando que não
pensou duas vezes quando re-
cebeu o convite do capitão de
equipa Ivan Juric para fazer
parte da equipa croata.

Tiago Torgal já representou
várias formações em andebol
de praia, entre elas o Camelot
(Holanda), tendo estado pre-
sente em torneios pela Europa
fora, para além do campeonato

americano e australiano. Nos
últimos quatro anos, esteve
presente em cinco edições da
EBT European Final e em qua-
tro edições da EHF Champions
Cup, a última das quais culmi-
nou com a conquista do título.

No jogo da final, frente aos
russos do Ekaterinodar Kras-
nodar, até então detentores do
título, a formação onde actua
Tiago Torgal venceu por 2-0
(19-18 e 24-16), tendo o atleta
leiriense sido o melhor marca-
dor da final com dez golos na
contabilidade pessoal. O pri-
meiro parcial ainda foi equili-
brado, mas com a formação
croata sempre na frente do
marcador, enquanto no se-
gundo período a equipa de
Torgal 'cavou' cedo uma van-
tagem importante (8-2) que
ajudou ao desfecho da partida.

Apesar da euforia da con-
quista do título, Tiago Torgal
confessa que nem sempre foi
fácil. “Os primeiros jogos não
correram bem, porque é sem-
pre preciso um período de
adaptação. Havia aquela an-
siedade de querer fazer tudo
bem e custou sentir-me à von-
tade, mas com o passar dos jo-
gos as coisas foram melho-
rando”, disse.

Em relação ao futuro, o atleta,
que representou em andebol
de pavilhão o AC Sismaria
(clube de formação), a Juve Lis,
o Académico de Leiria e o Por-
tomosense, diz que gostaria
ainda de concretizar um sonho:
representar a Selecção Nacio-
nal de andebol de praia. “É um
sonho que tenho, mas não será
fácil mesmo tendo conquis-
tado este troféu porque há mui-
tos jovens com qualidade e eu
tenho bem a noção dos meus
39 anos e das minhas limita-
ções”, confessou. Para já Tiago
Torgal vai continuar a partici-
par em torneios no estrangeiro
“enquanto conseguir”, nunca
esquecendo a equipa que aju-
dou a fundar, os Raccons
d'Areia, com os quais foi cam-
peão nacional em 2009 e 2013.|

Tiago Torgal 
vence a ‘Champions’ 
de andebol de praia
Conquista Atleta leiriense de 39 anos é o primeiro portu-
guês a vencer a EHF Champions Cup. Conquistou o título
ao serviço dos croatas do Detono Zagreb

Tiago Torgal tem o sonho de poder representar a Selecção
Nacional de andebol de praia

DR

Andebol de Praia
Itália
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O 
ABC de Braga visita 
o Salvaterra de Ma-
gos e o Arsenal da 
Devesa faz o mes-

mo ao Modicus (Gaia), 
nos 16 avos de final da Ta-
ça de Portugal em ande-
bol masculino.

O adversário do ABC 
milita na 3.ª divisão na-
cional e o do Arsenal da 
Devesa, na segunda.

Fermentões e AC Fa-
fe também jogam fora 
de portas. O primeiro no 
pavilhão do Alavarium 
e o segundo no Alto do 
Moinho.

O sorteio realizou-se 
ontem, na sede da Fede-
ração de Andebol, e ditou 
que o Benfica, detentor do 

troféu, viaje até Santo 
Tirso para defrontar a 
equipa local.

Quanto ao Sporting, 
campeão nacional, terá 
de aguardar o desfecho do 
Xico Andebol-Gondomar, 
ainda da segunda ronda 
e agendado apenas para 
o dia 14, para conhecer o 
seu adversário.

O sorteio de ontem 
marcou a entrada dos 
clubes do campeonato 
principal, sendo que ain-
da estão por apurar dois 
vencedores da segunda 
eliminatória – além do jo-
go que definirá o adversá-
rio dos 'leões', o Santana 
recebe o Marítimo no 
dia 11.

Andebol: Taça de Portugal

ABC em Salvaterra de Magos
e Arsenal da Devesa em Gaia

De acordo com os re-
gulamentos, são cabeças 
de série os seis primeiros 
classificados do campeo-
nato da época anterior, ou 
seja, Sporting, FC Porto, 
Benfica, ABC, Avanca e 
Madeira SAD.

Ainda segundo os regu-
lamentos, os clubes da pri-
meira divisão, sempre que 
defrontarem clubes de di-
visão inferior, jogarão na 
condição de visitantes. 

A ronda, a dispu-
tar no dia 8 de dezem-
bro, é composta pelos 

encontros:
Salvaterra Magos-ABC 
Vitória Setúbal-Avanca
Boavista-FC Porto 
Xico Andebol/Gondo-
mar-Sporting 
Santo Tirso-Benfica 
Mafra-1.º Dezembro 
Modicus-Arsenal Devesa 
Telheiras-Santana/Ma-
rítimo 
Torrense-Sanjoanense 
Alavarium-Fermentões 
Juve Lis-Sismaria 
Belenenses-Maia 
Póvoa-Boa Hora 
Alto Moinho-Fafe 
Estarreja-Madeira SAD
Sp.Horta-Águas Santas

ABC defronta adversário da 3.ª divisão nacional

Jogos 
estão 

agendados 
para o dia 8 

de dezembro

D
M
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ANDEBOL: TAÇA
O ABC visita o Salva-
terra de Magos na Taça 
de Portugal e o Arsenal da 
Devesa faz o mesmo ao 
Modicus. Os jogos são no 
dia 8 de dezembro.
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Madeira SAD empresta 
duas atletas à Seleção 

Diana Oliveira e Mónica Soares, 
atletas da Madeira SAD, foram con- 
vocadas à Seleção Nacional de An- 
debol com vista à participação no 
estágio e jogos de qualificação para 
o Mundial 2019 da modalidade. 

O estágio da seleção vai decorrer 
entre 19 e 21 deste mês, em Almada. 
Os jogos de qualificação vão ser rea- 
lizados em Amyntaio, na Grécia. 

O combinado luso vai iniciar o 
play-off defrontando a Bielorrússia, 
a 23 de novembro. A seleção de Itália 
será o segundo adversário das por- 
tuguesas, em partida agendada para 
o dia seguinte. O último jogo será 
disputado frente à Grécia, a 25. 
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Madeirenses 
jogam em Avanca 

O Avanca, equipa que surpreendeu 
na temporada passada, é o adversário 
de hoje do Madeira SAD, em jogo de 
acerto de calendário (7.' jornada) 
da fase regular do principal cam- 
peonato nacional de andebol que 
se realiza às 18 horas. 

Na antevisão à partida, Elias An- 
tónio admitiu estar à espera de um 
jogo difícil, uma vez que o Avança 
possui uma equipa "muito comba- 
tiva, alta, pesada, muitos interna- 
cionais jovens, com boa dinâmica e 
recursos individuais". 

O lateral observou, contudo, que 
a sua equipa está avisada acerca do 
jogo do adversário. "Têm uma equipa 
muita rápida na saída para o con- 
tra-ataque, com um bloco defensivo 
muito alto na zona central e com 
bons rematadores de primeira linha. 
Vamos ter que ser muitos coesos 
nos aspetos defensivos, tentar manter 
um ritmo de jogo a nosso favor e 
aproveitar ao máximo os erros do 
Avanca", disse. 
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JE  

HÃ DOIS JOGOS 
Um jogo antecipado da 10.a 
jornada, o AC Fafe-FC Porto, 
e outro que se encontra em 
atraso da 7.a  ronda, o Madeira 
SAD-Avanca, disputam-se 
esta noite. Os dragões, que 
em breve terão compromis-
sos europeus e com um 
colosso chamado Magdebur-
go (Alemanha), somam sete 
vitórias e uma derrota, esta 
em casa com o Sporting, 
tendo sábado vencido o ABC, 
em Brama. 
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Dérbi da Invicta anima a Taça 
••• A 8 de dezembro - 16 
anos, nove meses e um dia de-
pois de se terem encontrado 
pela última vez -, vai voltar a 
disputar-se um Boavista-FC 
Porto, um dos jogos dos16 avos 
de final da Taça de Portugal de 
andebol ontem sorteados. Foi 
a 7 de março de 2002 que os 
dois clubes da Invicta se en-
contraram, para o campeona-
to, a I Divisão de Elite, no pa-
vilhão Acácio Lello, tendo os 
axadrezados dado inesperada  

réplica, perdendo 22-23. Hugo 
Mota, hoje dirigente do Boa-
vista, era guarda-redes do FC 
Porto, que tinha como compa-
nheiros Carlos Ferreira e Hugo 
Laurentino, este o único joga-
dor dessa altura que se man-
tém no plantel azul e branco. 
O Benfica, detentor do troféu, 
joga em Santo Tirso e o ABC 
desloca-se a Salvaterra de Ma-
gos, de onde veio uma das suas 
grandes figuras de sempre: 
António Figueiredo. —R.G. 

TAÇA DE PORTUGAL 

SaIvaterra Magos-ABC 
Vitória de Setúbal•Avanca 
Boavtsta-FC Porto 
XkoAndeboI ou Gondomar-Sporting 
Santo Tirso-Benfica 
Mairal, Dezembro 
Modieus-Arsenal da Devesa 
Rangers Telheiras-Santana ou MaritImo 
Torrense-Sanjoanense 
Alavarlumfermentbes 
Juve Lis-Sismarla 
Belenenses-ISMAI 
Póvoa AC-Boa Hora 
Alto MoInho-AC Fafe 
Estarreja-Madelra SAD 
Sporting Horta-Águas Santas 
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Entidade fez participação 
ao Conselho de Disciplina 
após as declarações de 
António Borges, vice-
presidente do FC Porto 

soe "Repudiam-se em abso-
luto e lamentam-se profunda-
mente o teor de tais acusações, 
altamente lesivas para a ima-
gem e integridade do andebol 
português, e manifestamente 
ofensivas do seu bom-nome, 
dos dirigentes, árbitros e titu-
lares dos órgãos federativos", 
lê-se no comunicado que a Fe-
deração de Andebol de Portu-
gal emitiu ontem, em resposta 
às afirmações, anteontem, de 
António Borges. Entre outras 
coisas, o vice-presidente do FC 
Porto para o andebol disse que 
"dos últimos dez jogos de 
2016/17, ou seja, toda a fase fi-
nal, oito estão sob suspeita", 
questionou o "silêncio da Fe-
deração" sobre muitas situa-
ções, falou no Cashball e refe-
riu ainda que "em todas as jor-
nadas o FC Porto se senta sobre 
um barril de pólvora". A FAP 
considera algumas destas de-
clarações "manifestamente 
violadoras das normas legais 
em vigor quanto ao regime ju-
rídico da Violência no Despor-
to, pois não só poderão pertur-
bar o normal funcionamento 
das competições como pode-
rão potenciar a ocorrência de 
distúrbiosem recintos despor-
tivos", pelo que "atento o teor 
de tais declarações, a Direção 
daFAPefetuouuma participa-
ção, no dia de hoje, ao Conse-
lho de Disciplina". 

DIAS 

A FAP disse que "efetuou no 
imediato, dia 16 Maio 2018, 
denúncia obrigatória ao 
Ministério Público, (...) 
tendo na sequência de tal 
denúncia, no passado dia 21 
de junho de 2018, recebido 
uma comunicação da PGR, 
transmitindo que a 
participação foi 
reencaminhada para a Sra. 
Procuradora Distrital do 
Porto". Já lá vão 175 dias 
desde a denúncia da FAP 

tjEI EM PATINS  Excesso 
de cartões azuis no 

diferenças entre a qualidade da 
Benfica-FC Porto acentua 

Liga e o nível das arbitragens 

HORA DE CORTAR 
O MAL PEIA RAIZ 

"Há alguns bons 
árbitros e muitos 
árbitros sem catego-
ria para apitar um 
campeonato 
com a qualidade 
do nosso" 
Rui Natário 
Presidente do Juv. de Viana 

"As decisões 
variam de fim de 
semana para fim 
de semana; num 
é falta para 
cartão azul e no 
outro é uma falta 
de equipa" 
~Viterbo 
Treinador do Valongo 

"Se o nivel das 
arbitragens é 
fraco? E o que 
temos! Algumas 
regras também 
não beneficiam em 

os árbitros" 
LuisDuarte 
Treinador do Paços de Arcos 

O JOGO ouviu a opinião de 
responsáveis de alguns 
clubes e chega-se rapida-
mente à conclusão de que a 
"dualidade de critérios" e a 
falta de "árbitros profissio-
nais ou semiprofissionais" 
têm prejudicado o hóquei 

RUIGUIMARÃES 
~HL P1303Z 
imo Na sequência do sucedi-
do no passado sábado, no jogo 
em que o Benfica venceu o FC 
Porto (4-3), a mostragem de 
oito cartões azuis foi a gota de 
água que fez transbordar a in-
dignação dos portistas, que, 
em comunicado, disseram 
não querer estar envolvidos 
em provas onde a "verdade 
desportivanãoestásalvaguar-
dada", admitindo tomar"me-
didas drásticas". O JOGO aus-
cultou dirigentes e treinado-
res de outros clubes. 

Relativamente aos cartões 
azuis (4 para o Benfica, 8 para 
o FC Porto), a estupefação é 
generalizada. "Tendo em con-
ta a qualidade das equipas, 12 
cartões azuis é uma exorbi-
tância", defende o presidente 
do Juventude de Viana, Rui 
Natário, que considera mais 
natural que tal suceda num  

"jogo entre uma equipa da pri-
meira e outra da terceira divi-
são". Na opinião de Luís Duar-
te, o treinador do Paço de Ar-
cos que foi selecionador de 
sub-20 (2010 a 2017), "não é 
normal, quando se olha para 
as estatísticas e se verifica um 
tão elevado e raro número de 
cartões". Gilberto Borges, res-
ponsável pela secção no cam-
peão nacional Sporting, pre-
fere começar por lembrar: "Há 
dias, em Valongo, em 30 se- 

"Entendo que 
os senhores 
árbitros deveriam 
profissionalizar-se 
ou serniprofissio-
naliz' ar-se 
e deviam tratar 
do físico" 

Gilbertoliorges 
Dirigente do Sporting 

gundos levámos três cartões 
azuis e isso é horrível." E abor-
dou em seguida aquilo que se 
passou no Pavilhão da Luz: 
"Como amontoar dos cartões, 
as equipas também começam 
a perder o respeito desportivo 
e, muitas vezes, as coisas tor-
nam-se incontroláveis." 

Outro foco de unanimidade 
tema ver coma "dualidade de 
critérios", como alertou Mi-
guelViterbo, treinador do Va-
longo, lamentando que a  

"atuação dos árbitros varie de 
jogo para jogo, levando a que 
se crie um clima de suspei-
ção". Outro ponto de concór-
dia está na "necessidade de ha-
ver árbitros profissionais ou 
semiprofissionais".LuísDuar-
te não tem dúvidas de que "al-
gumas regras não beneficiam 
os árbitros" e poe mais um 
dedo na ferida: "Não sei se há 
algum árbitro profissional, e 
só isso condiciona o trabalho 
de todos." 

A melhor liga do mundo 
não esconde ponto fraco 
No passado fim de semana, os irmãos Joaquim e José 
Pinto, dois dos melhores árbitros portugueses, estavam 
em Espanha, na Eurockey Cup sub-Is. Isto numa jornada 
do campeonato com dois clássicos: Benfica-Porto e 
Valongo-Sporting. "Há quatro candidatos ao título e 
mais quatro outsiders, como Valongo, Juventude de 
Viana, Barcelos ou Riba de Ave, que não sendo profissio-
nais, profissionalizaram os métodos de trabalho para 
encurtar distâncias, mas a arbitragem não está a acom-
panhar esta subida e este nível", explana Gilberto Borges 
(Sporting). A reação dos treinadores Viterbo e Duarte 
também merece reflexão: "Os clubes queixam-se 
sempre, mas a verdade é que FC Porto, Benfica, Sporting 
e Oliveirense são os menos prejudicados." 
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Sorteio da Taça: dérbi do Porto, Benfica em Santo Tirso e Sporting ainda à espera
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6558769e

 
2018-11-06 19:01
 
Confira os jogos ditados pelo sorteio dos 16 avos de final da Taça de Portugal em andebol. O Benfica,
detentor da Taça de Portugal de andebol, vai jogar em Santo Tirso para os 16 avos de final da
competição em curso, ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Lisboa. Quanto ao Sporting,
campeão nacional, terá de aguardar o desfecho do Xico Andebol-Gondomar Cultural, ainda da segunda
ronda e agendado apenas para o dia 14. O FC Porto, por seu lado, vai medir forças com o Boavista. O
sorteio marcou a entrada dos clubes do campeonato principal, sendo que ainda estão por apurar dois
vencedores da segunda eliminatória - além do jogo que definirá o adversário dos leões, o Santana
recebe o Marítimo no dia 11. De acordo com os regulamentos, são cabeças de série os seis primeiros
classificados do campeonato da época anterior, ou seja, Sporting, FC Porto, Benfica, ABC, Avanca e
Madeira SAD. Ainda segundo os regulamentos, os clubes da primeira divisão, sempre que defrontarem
clubes de divisão inferior, jogarão na condição de visitantes. Apenas dois encontros dos 16 avos de
final vão opor equipas do primeiro nível, o Belenenses-Maia e o Sporting da Horta-Águas Santas. A
ronda joga-se a 8 de dezembro, salvo eventuais antecipações ou adiamentos por acordo entre clubes.
Jogos dos 16 avos de final: Salvaterra Magos - ABC Vitória Setúbal - Avanca Boavista - FC Porto
vencedor Xico Andebol-Gondomar - Sporting Santo Tirso - Benfica Mafra - 1º Dezembro Modicus -
Arsenal da Devesa Rangers Telheiras - vencedor do Santana-Marítimo Torrense - Sanjoanense
Alavarium - Fermentões Juve Lis - Sismaria Belenenses - Maia Póvoa - Boa Hora Alto Moinho - Fafe
Estarreja - Madeira Sad Sporting Horta - Águas Santas

Página 13



A14

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 47

  Cores: Cor

  Área: 8,36 x 3,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77565427 07-11-2018
AGENDA 
ANDEBOL - 1? Divisão Nacional (1.* Fase) - Águas Santas-Sporting 121). Fermentões-F. C. Porto 
(2130). 
FUTEEIOL - Campeonato de Portugal (I' Fase) - Série D - Praiense-Sacavenense (16). 
A. F. Porto - Divisão de Elite (1. Fase) - Série 1 - Grijó-Valadares Gaia (21), Sp. Rio Tinto- 
-Salgueiros (21). 
RETSAL • Qualificação Europeu Feminino 2019 (Ronda Preliminar) - Grupo 4 - Sérvia-Fmandia 
(17), Portugal-Rep. Checa (19.30). Jogos no pavilhão Mun. Dr. Salvador Machado/01. Azeméis. 
NREILIEI EM PATINS - Jogo Particular - Alenguer-Elenfica (21.30). 
VOLEIBOL - Taça Chalienge - Sporting-Fentange (20) 
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Voleibol Andebol Basquetebol Natação

Derby portuense e 
Benfica em Santo Tirso 
na Taça de Portugal
O Benfica, detentor da Taça de 
Portugal de andebol, vai jogar 
em Santo Tirso para os 16 avos-
de-final da competição. O sorteio 
realizado ontem ditou também 
que o Sporting terá de aguardar 
o desfecho do Xico Andebol-
Gondomar Cultural, enquanto o 
FC Porto jogará no pavilhão do 
Boavista, num derby da cidade.
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PROCESSO 
CONTRA 
O FC PORTO 

~NU ,IEIN 

Dragões visitam 
Municipal de Fafe 

No meio da turbilhão de críti - 
cas em torno das modalidades, o 
FC Porto entre hoje em ação no 
campeonato de andebol, com uma 
visita a Faie, onde os dragões pro -
curam a 54  vitória consecutiva na 
prova. Entretanto, realizou-se 
ontemo sorteio dos16 avos-de-fi-
nal da Taça de Portugal. o 

POLEMICA. Dragões estão no centro do momento agitado 

Federação de Andebol 
reage às críticas e avança 
com participação para 
o Conselho de Disciplina 

DIODO JESUS E VI TOR VENTURA 

Depois das duras críticas 
que o FC Porto teceu na véspe - 
ra, primeiro em comunicado 
assinado pela direção do clube e 
mais tarde no Porto Canal com 
responsáveis da secção de an-
debol, basquetebol e hóquei em 
patins, onde colocou em causa 
as arbitragens e lançou dúvidas 
sobre a inércia das respetivas 
federações, a Federação de An-
debol de Portugal (FAP) foi 
aquela que, ontem, anunciou a 
posição mais forte: efetuou uma 
participação ao Conselho de 
Disciplina. 

"O comunicado do FC Porto 
é lesivo para a imagem e integri-
dade da modalidade e ofensivo 
ao bom nome dos seus agentes. 
As competições desportivas or-
ganizadas pela FAP, bem como 
a organização das Seleções, têm 
decorrido com toda a normali- 

dade e em observância com os 
princípios universais, de igual-
dade, verdade desportiva, inte-
gridade e ética", criticou o ór-
gão federativo. "A FAP não vis-
lumbra quais os indícios que o 
FC Porto recolhe da realidade 
para invocar, erradamente, tais 
factos. O verdadeiro e real esta-
do atual da modalidade de-
monstram exatamente o con-
trário do que é invocado", pros-
seguiu. 

Declarações 
A FAP considera ainda "graves e 
inaceitáveis as declarações pro - 
duzidas pelos dirigentes portis-
tas: Eurico Pinto (hóquei), An-
tónio Borges (andebol) e Vítor 
Hugo (basquetebol). 

"Tais declarações são mani-
festamente violadoras das nor-
mas legais em vigor quanto ao 
regime jurídico da Violência no 
Desporto, pois não só poderão 
perturbar o normal funciona-
mento das competições, como 
poderão potenciar a ocorrência 
de distúrbios em recintos des-
portivos", alerta o comunicado 
da FPA. o 

MADEIRA SAD 18h00 AVANCA 

U-VE 21hoo ÉC POR tf) 

TAÇA DE PORTUGAL -16 AVOS- 
DE-EINAL (8 DEZEMBRO) 
Salvaterra Magos-ABC, Vitória FC-Avanca, 
Boavista-FC Porto, Xico Andebol/Gondomar 
Cultural-Sporting, Santo Tirso-Benfica, Mafra-19  
Dezembro, Modicus Sandim-Arsenal Devesa, 
Rangers Telheiras-Santana/Marítimo, 
Torrense•Sanjoanense/Clinicas CMP, 
Alavarium-Fermentões, Juve Lis-AC Sismaria; 
Belenenses-Maia-Ismai, Póvoa Andebol 
Clube/Bodegão-Boa Hora; Alto Moinho-Fafe; 
Estarreja-Madeira SAD, Sp. Horta-Águas Santas 

Basquetebol e hóquei 
optam pelo silêncio 

De forma a obter uma reação 
a estas críticas do FC Porto, Re-
cord contactou as federações de 
basquetebol (FPB) e de patina-
gem (FPP), que optaram pelo si 
lêncio e não revelaram se vão 
avançar para procedimentos 
disciplinares. A ameaça lançada 
pela direção do FC Porto - "Va-
mos tomar medidas drásticas" -
pode, em caso extremo, resultar 
no abandono das competições 
nacionais de andebol, basquete-
bol e hóquei em patins. O que não 
seria umasituação inédita... 

Há seis anos, mais concreta-
mente a 19 de julho de 2012, o FC 
Porto decidiu suspendera equipa 
sénior de basquetebol, abando-
nando o campeonato da Liga, na 
sequência dos incidentes ocorri -
dos no Dragão Caixa, no 59  jogo 

"A FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DE BASQUETEBOL NÃO FAZ 
QUALQUER COMENTÁRIO AO 
COMUNICADO DO FC PORTO" 
PINTO ALBERTO, 
diretor das competições da EPB 

"A DIREÇÃO TEM AMANHÃ 
[HOJE] UMA REUNIÃO E ESSE 
TEMA DO Ft PORTO SERÁ 
EVENTUALMENTE ANALISADO" 
PAULO RODRIGUES, 
vice-presidente da FPP 

da final do playoff, onde o Benfi-
ca conquistou o 232 título, devido 
a "atual conjuntura federativa e à 
forma como o basquetebol tem 
vindo a ser gerido em Portugal". 
O regresso deu-se em 2015 /16 e 
com a conquista do título. o 
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