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A4 Presidente do Sporting processa por difamação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:: http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/detalhe/presidente_do_sporting_processa_por_difamacao.html

 
04.07.2015
 
 Queixa contra Adelino Caldeira por incidentes em 2013. Os advogados de Bruno de Carvalho e
Adelino Caldeira foram ontem ouvidos num debate instrutório no Tribunal de Faro, no âmbito de um
processo de difamação movido pelo presidente do Sporting contra o administrador da SAD do FC
Porto. O juiz vai decidir se o caso tem bases para ir a julgamento. O incidente remonta a 2 de junho
de 2013, dia em que se disputou a final da Taça de Portugal em andebol, entre Sporting e FC Porto,
no Pavilhão Municipal de Tavira. Segundo a acusação, Adelino Caldeira, além de se ter recusado a
cumprimentar Bruno de Carvalho, chamou-o "estúpido" e "idiota".
 
T.G.
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A8

Portugal vence e termina em 5.º no European Open
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2015

Meio: Sábado Online

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/portugal_vence_e_termina_em_5_no_european_open.html

 
"Um 5.º lugar entre 16 nações é um resultado muito positivo", considerou o selecionador Nuno
Santos... 00:37 . Record Por Record ASeleção de sub-19 venceu (36-29) a Holanda, acabando no 5.º
lugar do 10.º European Open, a decorrer na Suécia. "Um 5.º lugar entre 16 nações é um resultado
muito positivo", considerou o selecionador Nuno Santos.
 
 00:37 . Record
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O 
técnico da APD Bra-
ga, Ricardo Vieira, 
fez um balanço po-
sitivo da época que 

agora chegou ao fim e pro-
jeta a próxima de manei-
ra otimista.

«Com uma época em 
que não ficamos aquem 
do pretendido no início da 
época, e tendo em conta os 
novos atletas e o regresso 
do atleta Filipe Carneiro 
após dois anos em Espa-

Técnico da APD Braga, Ricardo Vieira projeta o futuro

«Prevejo uma época rica 
em títulos nacionais»

D
R

Equipa de andebol de cadeira de Rodas da APD Braga

nha, e com os apoios as-
segurados para a próxima 
época por parte dos nossos 
principais patrocinadores 
prevejo uma época rica em 
titulos nacionais com boas 
prestações e muito empe-
nho por parte de todos», 
começou por referir num 
comunicado enviado pa-
ra a nossa redação que fez 
de balanço após o fim das 
competições de Nacionais 
Desportivas Adaptadas pa-

ra a Equipa de Basquete-
bol e Andebol em Cadei-
ra de Rodas da APD Braga 
no passado sábado, dia 27 
na Figueira da Foz.

A atividade continua 
com torneio na Maia de 
Andebol no dia 18 de ju-
lho e treinos de Basquete-
bol às terças e quintas no 
Pavilhão Municipal de Fer-
reiros em Braga das 21h00 
às 23h00.

Numa época que se 

iniciou com a vitória no 
Torneio dos Campeões 
Cidade de Braga onde esti-
veram presentes as quatro 
melhores equipas nacio-
nais e onde a APD Braga 
venceu categoricamente as 
outras três equipas (APD 
Lisboa, APD Sintra e APD 
Leiria). Seguiu-se o início 
do campeonato nacional 
com vitórias importantes 
onde terminou o mesmo 
em segundo  lugar com os 
mesmos pontos que o pri-
meiro classificado perden-
do apenas no "cesto avera-
ge" por dois pontos.

 Em maio, e após ter 
eliminado a equipa de 
Alcoitão nos quartos de 
final, disputou a Final 
Four da Taça de Portugal 
em Leiria, onde na meia- 
-final eliminou a deten-
tora do trofeú APD Sin-
tra e encontrou na final a 
APD Leiria onde a levou 
de vencida, arrecadan-
do assim mais um troféu, 
desta feita a conquista na 
Taça de Portugal de Bas-
quetebol em Cadeira de 
Rodas e o vice-campeo-
nato em andebol de  ca-
deira de rodas.
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TAçA DE ENCERRAMENTO DE 
JUVENIS MASCULINOS

dois Jogos CoM 
final dRaMátiCo

SaNJoaNeNSe, 37
S. BeRNaRDo, 38

SaNJoaNeNSe, 33
eSTaRReJa, 34

No ressurgimento deste es-
calão na fase final do campeona-

to, a Sanjoanense realizou dois 
encontros relativos à Taça de 
Encerramento.

No primeiro os alvinegros 
efetuaram uma boa primeira 
parte, conseguindo chegar ao 
intervalo a vencer por seis golos 
de vantagem (19-13. No entanto, 
alguma ansiedade, nervosismo e 
pouca maturidade na gestão do 
encontro fez com que o S. Bernar-
do se aproximasse no resultado, 
o que fez com que o jogo fosse 
decidido nos momentos finais. 
Acabaria por ser a formação visi-
tante a vencer a partida com um 

golo de vantagem apontado no 
último lance do jogo.

No segundo encontro, frente 
ao Estarreja, a história foi idêntica. 
Uma boa primeira parte fez com 
que os alvinegros fossem para o 
intervalo a vencer por 19-14. Mas 
no segundo tempo a Sanjoanense 
andou perdida e tentou fazer tudo 
à pressa. Isso fez com que surgis-
sem diversos erros técnicos que o 
Estarreja aproveitou para chegar 
ao último segundo do jogo empa-
tado. Mais uma vez, na marcação 
de uma falta a equipa adversária 
alcançou o golo da vitória.

CaMpeonato Regional de senioRes

sanjoanense continua invicta em casa 
SaNJoaNeNSe, 37

S. Paio oLeiRoS, 33

Jogo no Pavilhão das Travessas.
árbitros: André Andrade e Telmo Neves.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, António 
Brandão, Hugo Terra, Fabian Scheck, Ema-
nuel Silva, Pedro Amorim, Xavier Costa, 
Bruno Pinho, Ricardo Pinho, Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
S. Paio Oleiros: Miguel Borges, Diogo Fer-
reira, Fábio Marinho, Mário Lopes, Daniel 
Ribeiro, André Campos, Bruno Macedo, Rui 
Magalhães, Tiago Oliveira, Nuno Barbosa, 
Hugo Oliveira, António Silva.
Treinador: Carlos Almeida.
Ao intervalo: 22-13.

Num jogo importante para 
os alvinegros, a Sanjoanense 
venceu a formação de S. Paio 

de Oleiros, por 37-33, e garantiu 
assim a manutenção no segundo 
lugar da tabela classificativa, 
ainda que tenha, logo atrás, o 
Beira Mar, com o mesmo número 
de pontos (22).

Apesar de um resultado 
final algo equilibrado, os locais 
foram a melhor equipa em campo 
e desde o início assumiram o co-
mando da partida, conseguindo 
chegar ao intervalo com nove 
golos de vantagem (22-13). 

Na segunda parte os visi-
tantes estiveram melhor e equili-
braram o marcador, conseguindo 
reduzir a diferença para quatro 
golos, mas sem colocar em causa 
o resultado.

CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS 
MASCULINOS

ainda há Muito paRa 
evoluiR

SaNJoaNeNSe, 35
eSTaRReJa, 51

Sanjoanense: André Silva, Paulo bastos, Francisco Silva, 
Manuel mateus, Daniel Andrade, José Santos, Bernardo 
leite, Tiago Godinho, André Teixeira, Tiago Almeida, Orlando 
Correia, Pedro Almeida, Alexandre Tavares, Gonçalo Oliveira, 
Guilherme Guerreira.
Treinador: Humberto Rodrigues.

Numa competição que tem como principal 
objetivo criar entendimento entre os atletas 
que, na sua maioria, irão fazer parte da equipa 
de iniciados na próxima época, o resultado 
acaba por ser o menos importante. E nesse ca-
pítulo os jovens alvinegros demonstraram que 
ainda necessitam de evoluir, nomeadamente 
na defesa, uma vez que foi aí que o adversário 
teve sempre mais facilidades para ultrapassar 
a última linha alvinegra.

INICIADOS
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No próximo mês de 
Julho, nos dias 2, 3, 4 e 5, 
realiza-se o 12º Torneio 
de Andebol, “Terras de 
Lafões”. Esta iniciativa, 
organizada pelo Andebol 
Clube de Oliveira de Frades 
(ACOF), já é conhecida do 
grande público, onde todos 
os anos são vários os atletas 
que participam. 

Este ano o Torneio além 
dos escalões já habituais, 
“Juniores/Juvenis” e “Ini-
ciadas/Infantis”, terá pela 
primeira vez no torneio o 
escalão de “Minis”.  

O torneio terá lugar no 
pavilhão municipal de Oli-
veira de Frades, pavilhão 
do Agrupamento de Oli-
veira de Frades, pavilhão 
de Ribeiradio e pavilhão de 
Arcozelo das Maias, sendo 
que os últimos dois serão só 
utilizados caso o número de 
jogos assim o exija.   

O almoço e o jantar fi-
cam a cargo do Agrupamen-
to de Escolas de Oliveira de 
Frades.

Outras actividades
Para além do Torneio 

vão-se desenrolar outras ac-
tividades lúdicas. Na quin-

Torneio de Andebol, 
Terras de Lafões 2015

Liliana Costa ta-feira, dia 2, vai decorrer 
uma sessão de karaoke. Na 
sexta-feira, dia 3, a partir 
das 21h30  haverá uma aula 
de zumba e, por volta das 
22h30, um concerto de mú-
sica ao vivo, na praça das 
Finanças. No dia 4, sábado, 
é a vez dos treinadores, diri-
gentes e organização darem 
uns toques na bola, num 
jogo de exibição, que terá 
lugar às 21h00, no Pavilhão 
do Agrupamento de Escolas 
de Oliveira de Frades. No 
último dia do torneio, dia 5, 
vão ser disputadas as finais, 
no pavilhão municipal de 
Oliveira de Frades, onde 
serão entregues os troféus 
aos vencedores por escalão, 
assim como aos melhores 
guarda-redes e jogadoras.

Previsão
Está prevista a partici-

pação de aproximadamente 
270 participantes, entre atle-
tas e treinadores. A direcção 
do ACOF espera que o Tor-
neio continue a tradição das 
edições anteriores e que seja 
um sucesso. A organização 
apela ainda à presença de 
público nos pavilhões para 
ver os jogos e apoiar as 
equipas participantes.
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Em Oliveira de Frades
Torneio de Andebol,
Terras de Lafões 2015

Página 15



A16

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 6,41 x 6,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59984231 25-06-2015

Andebol de praia: Nazaré 
recebe Europeu de sub-18

o areal da praia da nazaré vai receber o 
Europeu de andebol de praia sub-18, que 
se vai realizar de 8 a 10 de julho do próxi-
mo ano. o anúncio foi feito, esta semana, 
pela Federação Europeia de andebol (EhF) 
que decidiu atribuir à nazaré este evento 
internacional. a organização da compe-
tição de andebol júnior vai já arrancar no 
próximo mês de agosto.
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Tasquinhas do Alviela 
em S. Vicente do Paul

SANTARÉM A edição das 
Tasquinhas do Alviela vai ter 
lugar de 26 a 28 de junho, no 
Jardim de S. Vicente. Com 
entradas livres, o certame 
oferece no espaço aprazível 
do Jardim um conjunto de 12 
tasquinhas – 7 de petiscos e 
5 de doces e café – a cargo da 
Paróquia, do Clube de Andebol 
de S. Vicente, do grupo de 
danças de salão do Clube de S. 
Vicente, do Grupo de Motards de 
S. Vicente, do Centro Recreativo 
Sobralense, da Associação 
Memória dos Povos de Torre do 
Bispo, do Centro de Bem estar de 
Vale de Figueira, da Associação 
das Três Aldeias, do Grupo dos 
Escuteiros de Vale de Figueira, 
do Rancho Os Camponeses de S. 
Vicente e o Rancho Folclórico de 
Vale de Figueira.

O certame começa no dia 26, 
sexta-feira, com abertura das 
tasquinhas ao público, às 20h, 
seguindo-se animação com a ban-
da “Charanga Amigos da Ram-
bóia”, desfi le de campinos, a atua-
ção do Ranchos Folclórico de vale 
de Figueira e “Camponeses de S. 
Vicente do Paul”. Há também bai-
le com a banda “Bico d’Obra”. 

No sábado, 27, as tasquinhas 
abrem às 12h30, e à tarde 
haverá jogos tradicionais, 
às 17h00, animação com o 
grupo “Folearte”. A partir das 
19h00, atuação das danças de 
salão do Clube de Andebol S. 

Vicentense. Segue-se às 20h30, 
uma homenagem aos dançarinos 
campeões nacionais e regionais 
da Escola de Dança do Clube de 
Andebol S. Vicentense. Segue-se 
a atuação musical “As Latinas”. 
Às 22h30, há baile com a banda 
“Chaparral Band”.Domingo, 
dia 28, o programa inclui missa 
na igreja matriz às 10h30. A 
abertura das tasquinhas ao 
público será às 12h30, às 15h00 
haverá jogos tradicionais e às 
16h00 a atuação da banda “Os 
Carambolas”. Às 19h00 haverá 
uma atuação da escola de Zumba 
de S. Vicente. À noite haverá 
baile com “Madeira Show e 
suas bailarinas”`. À meia-noite 
o encerramento solene das 
tasquinhas com a entrega de 
diplomas de participação às 
associações. A encerrar haverá 
um espetáculo de fogo de 
artifício, realizando-se depois um 
convívio entre as associações.
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CLUBE O jantar de fi nal de época 
2014/2015 do Grupo de Futebol dos 
Empregados no Comércio realizou-
se no passado dia 20, no Hotel de 
Santarém, com a presença de 200 
pessoas, entre as quais a vereado-
ra do Desporto, Inês Barroso, o 
representante da Associação de 
Andebol de Santarém Paulo Ben-
to, e o vereador António Carmo 
que participaram na entrega de 
prémios. No decorrer do jantar 
foram transmitidos vários vídeos 
alusivos às modalidades do clube 
ao longo da época desportiva.

O convívio fi cou marcado pela 
entrega de prémios - Bruno Fuzei-
ro treinador de Futsal Sénior ven-

ceu o prémio de Melhor Treinador 
do ano; Miguel Silva jogador de 
Futsal Juvenis ganhou o prémio 
de Melhor Atleta Formação, e tam-
bém Ricardo Patrício conquistou 
o prémio de Melhor Atleta sénior 
no Futsal; o prémio Revelação foi 
para Rodrigo Esteves, jogador de 
andebol minis, e o prémio Dedica-
ção concedido ao sócio Fernando 
Lopes.

Os Caixeiros organizaram um 
arraial de São João no seu ringue 
por onde passaram cerca de 500 
pessoas. Na próxima segunda-fei-
ra dia 29 a partir da 15h realiza 
o arraial de São Pedro e deixa o 
convite à população. 

Caixeiros de Santarém festejam 
fi nal de época... e os Santos 
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ANDEBOL

Minis da LAAC 
no Águeda Andebol Cup

AS MINIS daLAAC 
participaram no passado 
sábado no Águeda Andebol 
Cup, iniciativa da respon-
sabilidade do AAC e que 
decorreu no pavilhão do 
GICA durante todo o dia, 
com a presença de quatro 
equipas: AAC, Alavarium, 
Ílhavo Andebol Club e 
LAAC.

Apesar das três restantes 
equipas serem masculinas, 
as meninas da LAAC re-

alizaram excelentes jogos 
tendo � cado em 3º lugar, 
fruto de duas vitórias e 
duas derrotas. A equi-
pa foi bastante elogiada, 
pois conseguiu equilibrar 
os resultados, apenas clau-
dicando no aspeto físico e 
força de remate.

Foi um bom teste para o 
torneio de Lafões, a realizar 
de 2 a 5 de julho, em Olivei-
ra de Frades e onde muito 
provavelmente terão que 

medir forças com equipas 
masculinas.

Participaram neste tor-
neio as atletas: Carolina 
Ribeiro, Cátia Cabral, 
Juliana Valente, Inês 
Ferreira, Joana Oliveira, 
Beatriz Figueiredo, Lara 
Santos, Iara Santos e Marta 
Pontes. Acompanharam a 
equipa, os técnicos Cátia 
Figueiredo e Daniel Car-
doso e o dirigente Ricardo 
Coelho.

Minis da LAAC no Águeda Andebol Cup
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