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Andebol

FC Porto perde com 
Kolding na estreia 
na Liga dos Campeões  
O FC Porto assinalou ontem a estreia absoluta
na Liga dos Campeões em andebol com uma
derrota com os dinamarqueses do Kolding por
25-20 (15-10 ao intervalo), em Copenhaga.
Na segunda jornada do Grupo B, os ‘dragões’
voltam a jogar fora de casa, agora na Polónia,
diante o Vive Targi, na cidade de Kielce, no
próximo domingo.
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Ora bolas! – disse o adepto ferre-
nho quando o avançado do seu
clube rematou à trave da baliza
adversária e o golo não aconte-

ceu. Se, por artes maquiavélicas, desapareces-
sem as bolas à queima-roupa, diz apostador
destemido que punha as bolas num cepo se

mesmo assim se realizassem os programados
jogos de ping-pong, golf, hóquei, voleibol, bas-
quetebol, ténis, bilhar, matraquilhos, andebol…

No armário da minha Escola, à mistura com
o compasso, o transferidor, o decilitro, a pirâ-
mide, o cone, o prisma, o cilindro, havia ainda
duas bolas. Eram a esfera e o globo terrestre.

Para as crianças, atirar bolas de neve umas
às outras quando vão de excursão à Serra da
Estrela, é um delírio. Outras preferem fazer bo-
las de sabão, como a do quadro do Édouard
Manet, onde o pintor impressionista dá su-
premo sentido às coisas inocentes e efémeras.

Posso não bater bem da bola, mas num
rasgo de inspiração vieram-me à cachimónia

mais quatro bolas, a saber: a bola de Berlim
que, como sabeis, é um bolo que se vende nas
pastelarias e assim se chama por ser seme-
lhante à berliner alemã; a bola de naftalina
que já pouco se usa nos guarda-fatos para
combater a traça; o jornal ‘A Bola’ e outra bola,
esta de ‘merda’, que certos escaravelhos mol-
davam a partir das bostas do gado vacum e
conduziam de marcha-atrás para armazenar
como provisões de alimentos em buracos es-
cavados no chão.

Finalmente, quem não se lembra do ‘Olha a
bola, Manel,/Foi-se embora, fugiu…/’, obriga-
tório no tradicional Cancioneiro Infantil e do
‘Era um biquíni pequenino às bolinhas ama-

relas…’, que a banda juvenil Onda Choc lançou
em 1990? |

Prates Miguel

Bolas
Palavra puxa palavra

Para as crianças, atirar
bolas de neve umas às
outras quando vão de
excursão à Serra da
Estrela, é um delírio.
Outras preferem fazer 
bolas de sabão
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ANDEBOL: CAMPEÕES

FC Porto estreia-se com derrota
O FC Porto assinalou ontem a estreia absoluta na 

Liga dos Campeões em andebol com uma derrota 
com os dinamarqueses do Kildong por 25-20 (15-10 
ao intervalo), em Copenhaga.
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A terceira jornada do campeo-
nato nacional da I divisão fe-
minina, em andebol,
saldou-se por duas derrotas
madeirenses. O Sp.Madeira
perdeu ante o Maiastars por
25-26 e o Madeira SAD cedeu
ante o Alcanena (29-34).

Página 13



A14

  Tiragem: 94070

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 47

  Cores: Cor

  Área: 15,85 x 11,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49871086 23-09-2013

Página 14



A15

  Tiragem: 45304

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 10,70 x 13,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49870437 23-09-2013

O primeiro golo de sempre do FC 

Porto na fase de grupos da Liga dos 

Campeões de andebol, marcado 

por Ricardo Moreira, foi também o 

primeiro do jogo, mas o campeão 

nacional esteve quase sempre atrás 

no marcador e, apesar da boa ré-

plica, saiu derrotado do jogo com o 

Kolding Copenhaga, na Dinamarca, 

por 25-20.

Os “dragões” lideraram o marca-

dor nos primeiros dez minutos, mas 

depois estiveram muitos minutos 

sem conseguir bater Kasper Hvidt, 

um dos melhores do mundo na sua 

posição, e viram o vice-campeão di-

namarquês fugir no marcador até 

aos 13-6. O FC Porto minimizou os 

danos até ao intervalo (15-10), jogou 

melhor na segunda metade, mas só 

conseguiu reduzir a desvantagem 

até aos três golos, perante um ad-

FC Porto derrotado 
na Dinamarca 
ao estrear-se na Liga 
dos Campeões

versário mais experiente e que con-

fi rmou o favoritismo.

O ponta-direita espanhol Albert 

Rocas, campeão mundial com a Espa-

nha em 2013, foi o melhor marcador 

do encontro, com seis golos, enquan-

to o sueco Lukas Karlsson apontou 

cinco. destacando-se na fase em que 

o Kolding, equipa que participa pela 

décima vez na Liga dos Campeões, 

ganhou vantagem. O melhor jogador 

do FC Porto foi o pivot Tiago Rocha, 

autor de cinco golos. Wilson Davyes, 

Gilberto Duarte, João Ferraz e Ricar-

do Moreira terminaram o encontro 

com três golos cada. 

A equipa portuense volta a jogar 

fora na 2.ª jornada, deslocando-se à 

Polónia, no próximo domingo, para 

defrontar o Vive Targi Kielce, o pri-

meiro líder do Grupo B, depois de 

vencer o Dunkerque (França), por 

33-23. O Kiel (Alemanha) também 

entrou a vencer, derrotando o Wisla 

Plock (Polónia), por 33-34.

Andebol
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O Arsenal da Devesa apresentou
ontem em Braga, junto à Arcada,
a sua equipa de andebol que vai
nesta temporada disputar a III
divisão nacional.

Ainda antes de principiar o
campeonato — que se disputa
em várias fases, os arsenalistas,
que se compõem de um conjunto
de jogadores sem lugar na for-
mação principal do ABC,  vão
disputar a Taça de Honra da As-
sociação de Andebol do Porto.

Nesta prova, o primeiro com-
promisso está agendado para o
próximo sábado, às 21.30 horas,
no Pavilhão Flávio Sá Leite,
contra os Lusitanos do Porto. 

Curiosamente, aquele clube ca-

lhou também em sorte ao Arse-
nal da devesa na primeira elimi-
natória da Taça de Portugal,

compromisso este previsto para
dia 6 de Outubro.

“Chegar à II divisão é o nosso

principal objectivo. Ser cam-
peão da III divisão seria a cereja
no topo do bolo”, comentou on-

tem o  director desportivo Carlos
Saraiva, considerando que a
equipa contém “uma qualidade
enorme”. O orçamento da sec-
ção ronda os 15 mil euros, sendo
nesta fase apenas remunerados
os treinadores, adiantou aquele
dirigente. Para uma próxima fa-
se, admite-se que também os jo-
gadores venham a auferir pré-
mios de jogo. A equipa vai ser
orientada pelos treinadores Rui
Ferreira e Fernando Fernandes.

O plantel compõe-se dos joga-
dores seguintes:

Guarda-redes: Pi, Jorge Costa
e João Carlos.

Centrais: Pinto, Romeu e Be-
cas. 

Laterais: Miguel Queirós,
Bruno Malgas, Pedro Mendes,
Pedro Silva e Pedro Sarmento.

Pontas: Jorginho, Ricardo Sa-
raiva, André Azevedo, Nuno Pa-
ca.

Pivots: Carlos e Virgílio.
A equipa é enquadrada pela

secção de andebol que se com-
pões dos dirigentes seguintes:

Director desportivo: Carlos
Saraiva.

Directores de campo: João
Costa e Joaquim Silva.

Directores de segurança:
João Bastos e António Silva.

Arsenal da Devesa apresenta
equipa de andebol para a subida
SUBIR AO ESCALÃO SECUNDÁRIO é o objectivo dos dirigentes da equipa de andebol do Arsenal da
Devesa, que se apresentou à comunicação social, ontem, em frente à Arcada.

ROSA SANTOS

Arsenal da Devesa lança equipa de andebol com jovens que frequentaram a formação do ABC
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

A terceira jornada do campeona-
to nacional Andebol 1 principiou
com um jogo antecipado, por
motivo de compromissos eu-
ropeus, o Benfica-FC Porto, que

os dragões foram vencer a Lis-
boa (24-27). 

Os portistas assumiram o co-
mando do campeonato nacional
com nove pontos, contando por
vitórias as três jornadas já dispu-
tadas, a par do Águas Santas,
orientado pelo bracarense Paulo

Faria, que soma três vitórias em
três jogos, ontem ganhou em ca-
sa ao Belenenses (22-19).

O ABC, que tem ainda por dis-
putar a primeira ronda —  adia-
do o jogo em casa com o ISMAI
— depois de ter triunfado no
Funchal diante do Madeira SAD

— averbou ontem, diante do
Passos Manuel, a segunda vitó-
ria e está em condições de poder
alcançar o Porto e Águas Santas,
com a “pequena diferença” de os
portistas já terem vencido no re-
duto do Benfica, onde os braca-
renses ainda não jogaram.

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho venceu ontem
o Passos Manuel, por 30-22, em
jogo a contar para a terceira jor-
nada do campeonato nacional
Andebol 1, contando agora duas
vitórias em dois encontros dis-
putados.

O público, que não chegou a
ocupar nem metade da bancada
do Pavilhão Flávio Sá Leite, fez
ouvir em alguns momentos os
seus cânticos de incentivo.

Foi o primeiro jogo oficial dis-
putado esta época em casa, já
que o encontro com o ISMAI, a
contar para a primeira ronda, foi
adiado. 

Os bracarenses comandaram
sempre o marcador, atingindo
uma vantagem de cinco golos
(6-1) aos 12 minutos que foram
gerindo (11-5 aos 20 minutos) e
15-9 ao intervalo.

Os pupilos de Carlos Resende
circulavam bem a bola, fazendo
chegar à segunda linha, onde ga-
nharam vários livres de sete me-
tros, com Nuno Grilo em evi-
dência pela sua eficácia na
concretização. Ao invés, outros
como o ponta-esquerda Fábio
Vidrago, tiveram tarde menos
produtiva, várias vezes por “cul-
pa” do guarda-redes Alexandre
Moura, que teve boas interven-
ções diante de jogadores do
ABC isolados. No segundo tem-

po, os jogadores do ABC foram
gerindo o avanço na contagem.

Carlos Resende foi dando a vá-
rios jogadores ainda em fase de
adaptação  oportunidade de irem
ganhando experiência competiti-
va. Mesmo assim, e mesmo con-
siderando a dignidade com que
a formação portuense se ba-
teu, nunca vendo minimamente
ameaçado o resultado: à entrada
nos últimos dez minutos, os bra-
carenses iam ganhando por oito
golos (25-17),  apesar de desper-
diçarem várias situações em que
tinham pela frente apenas o
guarda-redes. 

O treinador (ver na coluna ao
lado)  reconhece que há ainda
“muito trabalho” a fazer. 

Segunda vitória em dois jogos 
frente a frágil Passos Manuel
VANTAGEM TOTAL ao longo dos sessenta minutos dá expressão do controlo do ABC/UMinho sobre o
Passos Manuel, adversário ainda frágil no escalão maior do andebol nacional.

ROSA SANTOS

ABC comandou sempre o marcador e garantiu o segundo triunfo no campeonato

ABC/UMINHO 301 

Humberto Gomes (Bruno Dias); Fábio
Vidrago, Hugo Rocha (3), Pedro Seabra
(1), Carlos Siqueira (2), Diogo
Branquinho (2), Emanuel Ribeiro,
Ricardo Pesqueira (2), Carlos Martins
(2), Nuno Grilo (7), Nuno Rebelo (5),
Vasco Areias (1) Tomás Albuquerque
(3), João Pinto (2).
Tr. Carlos Resende.

PASSOS MANUEL 221 

Alexandre Moura (Ângelo Monteiro);
Sérgio Fonseca, Diogo Lopes, Rafal
Kowalczyk (2), Pedro Sequeira (7),
Belone Moreira (5), Ângelo Monteiro,
Hugo Fernandes, Bruno Magalhães,
Bruno Cunha (3), David Piedade (2),
Pedro Dias (1), David Pinto (2) e
Fernando Ramos.
Tr. João Henriques
Árbi t ros:Alberto Alves e Nuno
Francisco. 

Carlos Resende
(ABC/UMinho)
“Há muita coisa 
ainda para trabalhar”

“Tínhamos uma obrigação
teórica e moral de vencer o jogo.
Fizemos uma boa primeira parte.
Ainda foi o segundo jogo da
época. Há muita coisa ainda para
trabalhar. Há um conjunto vasto
de jogadores que são novos no
clube mas também novos de
idade. É preciso ter alguma pa-
ciência. Daqui para frente pode-
se esperar desta equipa o mes-
mo de sempre: capacidade de
luta, boa capacidade de entrega
no treino e no jogo, muita vonta-
de de aprender individualmente
e de ganhar colectivamente.”

António Alves
(Desp. Chaves)
“O nosso objectivo
não é o mesmo
do Braga”

“O ABC venceu bem e nós
estivemos muito abaixo do que é
normal. Não foi um jogo de
acordo com o que nós estamos
habituados. É de esperar muito
mais desta equipa que,
tendencialmente, ainda vai
crescer muito.”

§cabinas

Aleksander Donner
em painel junto
aos bancos de suplentes
Ontem, antes do início do jogo ABC-
Passos Manuel, respeitou-se um
minuto de silêncio e um ramo de
flores foi depositado ontem junto a
uma imagem de Aleksander Don-
ner, junto aos bancos de suplentes.
O treinador, recentemente falecido,
conduziu o ABC a oito títulos nacio-
nais.

§homenagem

ABC em condições de alcançar
Águas Santas e FC Porto na frente

Madeira SAD venceu
ISMAI na Maia

Benfica-FC Porto, 24-27;
Sporting-Avanca, 29-20;
ABC Braga / UMinho-Passos Ma-
nuel, 30-22;
ISMAI-Madeira SAD, 27-29
Águas Santas-Belenenses, 22-19
Próxima jornada: Avanca-Madei-
ra SAD; Sporting-Benfica; FC Por-
to-Águas Santas; Fafe-ABC; 
P. Manuel-ISMAI e Belenenses-
-Sp. Horta

§resultados
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ABC/UMINHO

Triunfo folgado em dia 
de homenagem a Donner  
Pág. 22
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Artística de Avanca perde frente ao Sporting
Na jornada 3 da 1.ª Divisão Nacional de Andebol, a Artística de Avanca deslocou-se
a Lisboa para defrontar o Sporting, uma equipa com outros argumentos. A Artística
ainda esteve a vencer na primeira parte (11-8), mas acabou por perder por 29-20.
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Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitro:  Alberto Alves e Nuno 
Francisco

ABC/UM 30
Humberto Gomes (Bruno Dias); Fá-
bip Antunes, Hugo Rocha (3), Pedro 
Marques (1), Carlos Siqueira (2), Dio-
go Branquilnho (2), Emanuel Ribeiro, 
Ricardo Pesqueira (2), Carlos Martins 
(2), Nuno Pereira (7), Nuno Rebelo (5), 
Vasco Areias (1), Tomás Albuquerque 
(3) e João Pinto (2)

Treinador: Carlos Resende

P.Manuel 22
Alexandre; Sérgio Fonseca, Diogo Lo-
pes, Kowalczyk (2), Pedro Sequeira (7), 
Donge, Moreira (5), Angelo Monteio, 
Hugo Fernandes, Bruno Magalhães, 
Bruno Cunha (3), David Piedade (2), 
Pedro Dias (1), David Pinto (2) e Fer-
nando Ramos

Treinador: João Henriques

ABC consegue triunfo quase a Passos 
EQUIPA DE CARLOS RESENDE TEVE TARDE TRANQUILA ANTE O PASSOS MANUEL

FRANCISCO ASSIS

O ABC teve ontem uma 
tarde absolutamente tran-
quila, com uma vitória 
conseguida quase a pas-
sos diante do Passos Ma-
nuel. A partida realizou-
-se no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, em Braga, e os co-
mandados de Carlos Re-
sende mostraram-se, des-
de o início, que eram cla-
ramente superiores.

O ABC de Braga come-
çou cedo a destacar-se no 
marcador, com os lisboe-
tas a não conseguirem res-
ponder à maior eficácia 
e qualidade andebolística 
dos academistas de Braga. 
Foi, por isso, com tranqui-
lidade que o marcador foi 
disparando. 

Antes da partida, a Fede-
ração de Andebol de Portu-

gal, na pessoa do seu dire-
tor Eduardo Filipe Coelho, 
associou-se à homenagem 
prestada pelo ABC/UMi-
nho e distinguiu Luís Bo-

gas e José Ricardo Costa 
– que recentemente colo-
caram ponto final na car-
reira desportiva – fazendo 
entrega de duas placas alu-

sivas ao momento.
Ainda antes do apito ini-

cial da partida de Braga, 
respeitou-se um minuto de 
silêncio, em memória do 

antigo treinador do ABC, 
Aleksander Donner, tendo 
depois o capitão Humberto 
Gomes colocado um ramo 
de flores junto de um pla-
card que lembra o antigo 
técnico bracarense.

Carlos Resende: 
«Obrigação moral 
de ganhar»

«Tínhamos uma obriga-
ção moral, téorica de ven-
cer esta partida. Fizemos 
uma boa primeira parte. 
Acabamos por colocar to-
dos os jogadores em cam-
po, disse Carlos Resende, 
técnico do o ABC.

João Henriques: 
«ABC
foi muito forte»

Por sua vez, o técnico 
do Passos Manuel estava 
frustrado. «Encontramos 
um ABC muito forte. Não 

foi um bom jogo da nossa 
parte. Esperava mais, mas 
a equipa vai crescer. A vi-
tória do ABC é justa», dis-
se João Henriques.

ABC soma dois triunfos em dois jogos disputados

ANTÓNIO SILVA
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• ABC e futsal  vitoriosos
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Com a subida no pensamento

Plantel do Arsenal da Devesa Andebol para 2013/14

LUÍS FILIPE SILVA

LUÍS FILIPE SILVA

O Arsenal da Devesa 
Andebol apresentou on-
tem à cidade de Braga a 
sua equipa sénior que vai 
competir nesta temporada 
no campeonato nacional 
da III Divisão, num novo 
projeto desportivo ligado 
à modalidade.

O plantel orientado por 
Fernando Fernandes e Rui 
Ferreira, posou ontem na 
Avenida Central junto à 
Arcada onde deram a co-
nhecer também os novos 
equipamentos.

Para o diretor despor-
tivo da secção de ande-
bol do Arsenal da Devesa, 
Carlos Saraiva, a principal 
meta «é subir à II Divisão 
nacional». «Se fosse como 
campeões seria a cereja no 
topo do bolo mas a prio-
ridade é subir».

O dirigente explicou 

ARSENAL DA DEVESA ANDEBOL APRESENTOU ONTEM A EQUIPA À CIDADE DE BRAGA

ainda a razão deste novo 
projeto ligado ao andebol 
na cidade de Braga. «Não 
vamos fazer concorrência 
a ninguém muito menos 
ao ABC com quem te-
mos um protocolo. De-
tetámos uma lacuna pois 

muitos atletas chegavam 
a seniores e não tinham 
onde dar seguimento às 
suas carreiras, dado que 
o ABC tem que escolher 
os melhores e não pode 
abarcar todos os jogado-
res», disse.

A dupla técnica está já a 
preparar o primeiro com-
promisso da temporada 
marcado para o dia 28 de 
setembro, frente ao Lusi-
tanos do Porto, a contar 
para a Taça de Honra, às 
21h30, no pavilhão Flávio 

Sá Leite, local onde o Ar-
senal disputará os seus jo-
gos em casa. O orçamen-
to para esta época ronda 
os 15 mil euros.

Curiosamente, na pri-
meira eliminatória da Taça 
de Portugal, o sorteio di-

tou igualmente um encon-
tro entre Arsenal e Lusita-
nos do Porto, no dia 6 de 
outubro.

Plantel 2013/14
O plantel do Arsenal da 

Devesa Andebol é forma-
do pelos seguintes ele-
mentos:

Guarda-redes: Pi, Jorge 
Costa e João Caldas.

Centrais: Pinto, Romeu 
e Becas.

Laterais: Miguel Queirós, 
Bruno Malgas, Pedro Men-
des, Pedro Silva e Pedro 
Sarmento.

Pontas: Jorginho, Ricar-
do Saraiva, André Azeve-
do e Nuno Pacas.

Pivot: Carlos e Vírgilio.
Diretor desportivo: Car-

los Saraiva; Diretores de 
campo: João Costa e Joa-
quim Silva e diretores de 
segurança: João Bastos e 
António Silva.
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Marítimo derrotado

O Marítimo entrou a perder no "nacio-
nal" da 2.ª divisão de andebol mascu-
lino, Zona Norte. Em Santo António, na
recepção ao Xico Andebol, 24-28 foi o
resultado final. O desafio foi relativo à
2.ª jornada, pois os verde-rubros adia-
ram o embate respeitante à primeira,
uma deslocação ao reduto do Gaia que terá lugar apenas a 20
de Outubro. Ontem, ao intervalo a equipa de Frederico Machado
perdia já, por 15-13.Apontaram os golos maritimistas António
Franco (7), Pedro Rodrigues (5), José Castro (3), Bruno Nunes (3),
Márcio Abreu (3), José Menezes (2) e Paulo Moura (1). Na ter-
ceira jornada, sábado, o Marítimo desloca-se a S. Paio de Oleiros
para defrontar a formação local. São Mamede, Xico Andebol e
Santo Tirso, cada qual com seis pontos, partilham a liderança.1
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Resultados distintos

Cumpriu-se ontem a 2.ª jornada do
"nacional" de andebol da 1:ª Divisão fe-
minina, com resultados distintos para
as equipas madeirenses, que jogaram
ambas no Funchal:A SAD ganhou ao
Maiastrar, por 34-15; O Sports Madeira
perdeu ante o Alcanena, por 30-20. Pela
SAD, de Duarte Freitas,marcaram Márcia Abreu (6), Sara Gon-
çalves (6),Ana Temtem (5), Soraia Lopes (5), Cláudia Aguiar (4),
Andreia Andrade (3), Bebiana Sabino (2),Ana Andrade (2) e Re-
nata Tavares (1). Já pelo "Sports", foram Sara Sousa (5),Anais
Gouveia (4), Lénia Mateus (3), Cláudia Freitas (2), Mariana Sousa
(2), Joana Ribeiro (2), Carlota Correia (1) e Mónica Gomes (1) as
goleadoras.A SAD lidera com seis pontos, enquanto o Sports
Madeira está no fundo da tabela, com dois.1
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SAD vence na Maia

À terceira jornada, o Madeira SAD con-
seguiu a sua primeira vitória no "nacio-
nal" da I Divisãod e Andebol masculino.
Ontem, na Maia, a equipa liderada por
Sandra Fernandes venceu o ISMAI local
por 29-27, sendo que ao intervalo ga-
nhava já por 16-13. Pelos insulares

marcara os golos João Mendes (7), Diogo Gomes (7), Leandro
Nunes (6), Sérgio Rola (4), Gonçalo Vieira (3), Luís Marques (1) e
André Correia (1). Foram também utilizados Fábio Rodrigues,
Luís Gama e Luís Carvalho. Recorde-se que anteriormente o Ma-
deira SAD perdera no reduto do Sporting da Horta (29-24) e na
recepção ao ABC (35-24). O próximo jogo será da 5.ª jornada,
com a SAD a receber domingo (19h00), o Passos Manuel.A des-
locação a Avanca, da 4.ª ronda, fica para dois de Novembro.1
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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pelo concelho 
que Foi de ViSita ao gináSio clube do Sul

Inaugurado em 1920, em Almada, tem 
desde 1995 as suas modernas instalações, 
amplas e excelentemente equipadas na 
Praceta de Angola, na Cova da Piedade e 
foram inauguradas pela Dr.ª Maria Bar-
roso Soares. 

Esta instituição desportiva vai organi-
zar pela décima vez consecutiva o Torneio 
de Andebol, que tem sido sempre um êxi-
to, e que este ano o será também.

“Este torneio tem tido diversas varian-
tes, consoante as decisões dos dirigentes, 
que na altura estão à frente dos destinos 
do Ginásio e temos tido torneios de Juve-

Ginásio Clube do Sul, «Orgulho no 
passado e no presente, Confiança 
no Futuro!».

nis e Juniores; Iniciados e Juvenis, e desta 
vez temos três escalões: Seniores, Juniores 
e Juvenis. 

Batemos a várias portas, procurando 
patrocinadores, mas apenas três nos res-
ponderam afirmativamente: a Câmara 
Municipal de Almada, a Junta de Fregue-
sia da Cova da Piedade e a Liberty Segu-
ros; todas as outras portas se fecharam, 
em parte porque o tecido empresarial no 
concelho de Almada está fragilizado, e 
também porque devido à nossa situação 
geográfica, as empresas do nosso conce-
lho preferem conceder patrocínios a Clu-
bes de Lisboa. 

Acho que é um contrassenso e essa 
prática leva a que muitos miúdos façam 
desporto em clubes lisboetas, quando o 
deviam fazer aqui em casa. 

O Torneio vai de 11 a 15 de Setembro, 
e irá coincidir com as festas da Cova da 
Piedade, o que vai dar maior projecção a 
ambas as partes, vai envolver treze clubes, 
quase todos grandes nomes no andebol 
nacional, alguns a participar nos três es-
calões, como o Benfica, o Sporting em Ju-
niores e Juvenis, o Belenenses em Juvenis, 
o Vitória de Setúbal em Seniores, o Liceu 
Camões em Seniores, assim como o Boa 

Hora. Vêm depois o Académico do Porto, 
clube histórico dessa cidade; o Benavente, 
outros e mais outros. Foi convidada uma 
equipa italiana que atempadamente co-
municou que não podia aceitar o convite 
porque o campeonato de Itália já está em 
movimento. 

Até ao último momento esteve acerta-
da a presença de uma equipa angolana, 
que daria o toque internacional ao Tor-
neio e que viria com o apoio da Embaixa-
da e Consulado de Angola, entidade com 
a qual o Ginásio tem uma parceria, mas 
no último momento esta equipa, por mo-
tivos logísticos ou outros, comunicou que 
não podia estar presente. 

Foi substituída pelos capa e batina do 
Liceu Camões.” 

A entrada é gratuita, os horários diver-
sificados e amanhã, sábado, pelas 10h00, 
pode assistir ao Ginásio C.S. – Benfica. 

Quem é que não se apercebeu que tive 
um anfitrião nesta visita?

Foi o almadense, nascido na freguesia 
do Pragal, João Marcos, que tem dois ví-
rus bons no corpo: o andebol e o Ginásio 
Clube do Sul. Foi atleta do Almada A.C., 
transferiu-se (ainda é desconhecida a ver-
ba envolvida!!!!) para o Ginásio, onde foi 
atleta, treinador e hoje é dirigente. 

João Marcos, uma iniciativa destas 
envolve bastantes pessoas, logo elevados 
dispêndios financeiro; a vossa instituição 
respira saúde financeira?

"O Ginásio tem a mesma saúde finan-
ceira do país. Tem é uma boa gestão fi-
nanceira, e este Torneio vai envolver cerca 
de trinta pessoas voluntárias, sobretudo 
os pais dos nossos pequenos atletas, que 
estão sempre prontos a ajudar, o que é 
de enaltecer. Sei que no Seixal há muitos 
amantes dessa modalidade, que venham 
porque serão bem-vindos!"

Gregório José 
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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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