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"Open Day" dos Dragões
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/

 
Moutinho garante que o seu presente e o seu futuro passam pelo FC Porto. Declarações feitas no
"Open Day" dos Dragões.
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João Moutinho disse ontem, no
Open Day do FC Porto, no Dragão
Caixa, que nada o “fará mudar
de clube”. “Sou feliz aqui”, garantiu.

Liedson estava “feliz” pelo título,
mas “triste”, por não ter contribuído
mais “como queria e podia”. “Não
sei se repetiria a experiência. Após
tudo o que fiz, sobretudo em Portu-
gal, não merecia passar por isto.”

Outro dos atletas que esteve na
comemoração dos títulos de fute-
bol, andebol e hóquei em patins
foi Reinaldo Ventura. O capitão da
equipa de hóquei falou em satisfa-
ção por “retomar o caminho das vi-
tórias”. Wilson Davyes, andebolista,
recordou que o FC Porto quer ainda
“conquistar a Taça de Portugal”.

FC Porto. Open
Day de craques
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Futebol festejou com andebol e hóquei 

Tricampeões reconhecem título “difícil”
Os tricampeões nacionais do 

FC Porto reconheceram, on-
tem, durante um convívio com 
os penatacampeões de andebol 
e os campeões de hóquei em 
patins, no Dragão Caixa, que 
a época foi difícil e de grande 
pressão, mas que isso dá mais 
valor ao título conquistado na 
última jornada. 

Lucho Gonzalez, jogador que 
foi sempre campeão em todas 
as temporadas em que vestiu de 

azul e branco, considerou que o 
FC Porto conseguiu, numa épo-
ca difícil, alcançar o objetivo de 
voltar a conquistar o título, en-
quanto Otamendi lamenta ape-
nas que o FC Porto não tenha 
podido ir mais longe na Liga 
dos Campeões.

Para Castro, o título alcan-
çado na derradeira jornada da 
I Liga foi muito sofrido. “Não 
foi fácil, sofremos muito. O 
Benfica ganhou alguma van-

tagem, mas acreditámos sem-
pre. Dentro do grupo pensá-
mos sempre em fazer o nosso 
trabalho e em vencer os nos-
sos jogos. Foi renhido, mas o 
campeão foi justo. Agora, já se 
pensa na próxima época e em 
ganhar mais títulos”, adian-
tou.

Os jogadores comungam 
ainda de um desejo comum de 
continuidade do treinador Ví-
tor Pereira.                                   difícil. Título mais saboroso

DR 
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O treinador tetracampeão do 
pentacampeonato do FC Porto

Jogou no V. Setúbal, mas é como treinador que o sérvio Ljubomir Obradovic colecciona títulos de 
campeão em Portugal, o primeiro ao serviço do Belenenses e os outros quatro pelo clube “azul e branco”

NIKOLA MILJKOVIC/EKIPA

Ljubomir Obradovic é muito exigente com a preparação física: “Sem força nos pulmões e nas pernas, a cabeça não funciona” 

Não começou bem para o FC Porto 

a defesa do título de andebol con-

quistado em 2008-09. Ao fi m de três 

jornadas, a equipa somava duas der-

rotas, uma fora com o Sporting da 

Horta e outra, surpreendente, com o 

recém-promovido Xico Andebol em 

casa. Mas a ligação entre o clube e 

Ljubomir Obradovic, que chegou ao 

Dragão em 2009 como sucessor de 

Carlos Resende, foi e continua a ser 

marcada pelo sucesso. O treinador 

sérvio cumpre a quarta temporada 

na equipa e em todas elas se sagrou 

campeão. 

“A primeira coisa que perguntei 

ao professor José Magalhães quando 

veio falar comigo para ser treinador 

do FC Porto foi se, ao fi m de dois 

meses, iria estar ao lado dos joga-

dores”, referiu ao PÚBLICO o téc-

nico durante o Media Day portista, 

no pavilhão Dragão Caixa, no Porto. 

“Ele perguntou porquê e respondi-

lhe que iria dar outro tipo de treinos, 

mais duros, que era necessário tra-

balhar mais e mudar a mentalidade 

dos atletas portugueses. Perdemos 

com o Horta, perdemos aqui com o 

Xico, mas mais tarde ganhámos os 

jogadores”, explicou. 

O treinador, de 58 anos, deve estar 

a fazer alguma coisa bem, porque a 

equipa não mais parou de ganhar no 

campeonato. Ao título vencido sob 

as ordens de Carlos Resende juntou 

mais quatro, o que fez do FC Porto 

o segundo clube a conseguir sagrar-

se pentacampeão de forma conse-

cutiva — o primeiro foi o Sporting, 

de 1968-69 a 1972-73. A tal derrota 

com o Xico foi mesmo a última so-

frida pelos “azuis e brancos” no seu 

pavilhão, em todas as competições. 

Desde então, passaram 84 jogos (79 

vitórias e cinco empates) e quase 

três anos e oito meses sem conhe-

cer a derrota em casa.

“O primeiro ano foi um choque, 

porque não estávamos habituados 

a este tipo de treino. E ao longo dos 

anos esses treinos são cada vez mais 

úteis”, admitiu Ricardo Moreira, me-

lhor marcador portista (dez golos) no 

triunfo sobre o Benfi ca, que garantiu 

o último título. “É um treinador mui-

to duro, muito exigente, que tira o 

máximo dos atletas. Fisicamente, o 

FC Porto faz a diferença”, acrescen-

reira, que sublinhou que o sérvio os 

faz sentir “os melhores do mundo”. 

A estratégia é distinta da usada por 

uma boa parte das outras equipas na-

cionais. “O Aleksander Donner, um 

treinador da escola russa, infl uen-

ciou muitos técnicos em Portugal e 

a maioria adoptou um estilo de jogo 

pausado”, concluiu o jogador.

Apesar de ter somado 48 jogos 

pela selecção principal da Jugos-

lávia, Ljubomir Obradovic, antigo 

lateral-esquerdo e central, nunca 

foi campeão nacional enquanto jo-

gador. Foi vice-campeão ao serviço 

do Proleter Zrenjanin numa altura 

em que o Metaloplastika dominava 

não só o campeonato jugoslavo mas 

também o continente, sagrando-se 

bicampeão europeu em 1984-85 e 

1985-86, durante um ciclo em que 

atingiu seis meias-fi nais seguidas da 

Taça dos Campeões Europeus. No 

fi nal da carreira, surgiu a primeira 

ligação a Portugal, pois jogou no Vi-

tória de Setúbal. 

último dos seus cinco campeonatos 

na modalidade.

Ganhou depois um campeonato 

(1995-96) e duas Taças ao serviço do 

Estrela Vermelha e outra Taça no ri-

val Partizan Belgrado. Em 1998-99 

treinou o Madeira SAD, que con-

quistou a Taça de Portugal, embo-

ra Obradovic tenha regressado ao 

seu país natal antes do termo da 

época devido aos bombardeamen-

tos da NATO. Um dos seus grandes 

êxitos aconteceu em 2000, ano em 

que orientou a selecção jugoslava, 

que se sagrou campeã europeia de 

sub-20. Desta vez na Macedónia, no 

Vardar Skopje, voltou a vencer um 

campeonato e uma Taça (2000-01). 

A penúltima passagem por Portugal 

não correu bem, pois não comple-

tou a época de 2007-08 no ISAVE. 

Passou mais tarde pelo Lovcen Ce-

tinje, onde acrescentou uma Taça do 

Montenegro ao seu currículo, que 

depois, no Porto, não parou de ser 

enriquecido.

Andebol
Manuel Assunção

tou o ponta-direita. De forma regu-

lar e não só na pré-época, Obradovic 

também realiza sessões de trabalho 

fora do âmbito do treino clássico do 

andebol — na praia, em pistas de atle-

tismo, jogos de futebol —, importan-

tes, segundo Ricardo Moreira, para 

afastar a rotina do pavilhão.

A preparação física sustenta o es-

tilo rápido e dinâmico de jogo dos 

“dragões”, talvez a sua grande qua-

lidade e um dos argumentos que têm 

desequilibrado a balança a seu favor 

a nível interno. “Quando as regras 

mudam, o treinador também tem 

que mudar. Antes, depois de um golo 

sofrido, não se podia começar a jogar 

quando a equipa adversária não esti-

vesse toda no seu campo, mas agora 

há oportunidades para mudar isso. 

E é mais fácil aguentar o ritmo se se 

treinar, treinar, treinar. Sem força nos 

pulmões e nas pernas, a cabeça não 

funciona”, disse Obradovic. “O nosso 

estilo, mais corrido, devemo-lo ao 

Obradovic”, considerou Ricardo Mo-

Regressaria ao país para treinar 

o Comércio e Indústria (II Divisão). 

“Fizemos vários jogos particulares 

com o Belenenses. O primeiro per-

demos por 25 golos, depois por 15, 

depois por dez, em Março perdemos 

por cinco e depois conseguimos ga-

nhar”. Serviu para impressionar os 

responsáveis do clube lisboeta, que 

o contrataram para a temporada se-

guinte. Como treinador, Obradovic já 

se sagrou campeão nacional em três 

países diferentes e o primeiro deles 

foi mesmo Portugal. Na única época 

em que esteve no Belenenses, 1993-

94, o clube quebrou a hegemonia do 

ABC, que entre 1991 e 1998 só falhou 

esse título e nessa temporada até foi 

fi nalista da Liga dos Campeões. Mas 

no campeonato a luta até à última 

jornada foi com um vizinho de Lis-

boa. “Foi novamente contra o Ben-

fi ca. Disseram que o Restelo nunca 

esteve tão cheio como nesse dia”. O 

empate a 21 serviu os interesses dos 

“azuis”, que conquistaram assim o 
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Ulisses Pereira enaltece feitos das seleções jovens de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/05/2013

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=634732

/

 
O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP) manifestou hoje a sua satisfação pelo "feito
alcançado pelas seleções nacionais femininas, nos escalões de formação, com o apuramento para as
fases finais dos Europeus de sub-19 e sub-17.
 
 Ulisses Pereira reportava-se aos apuramentos das duas seleções para os respetivos campeonatos,
que decorrerão na Dinamarca (sub-19) e Polónia (sub-17), ambas as provas durante o mês de agosto.
 
 No passado fim de semana, a seleção de sub-19 venceu as congéneres da Itália e do Montenegro,
conseguindo o segundo lugar na qualificação realizada em França, logo atrás da seleção da casa, com
a qual averbou a única derrota sofrida.
 
 Diário Digital com Lusa
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Didáxis vice-campeã nacional
ANDEBOL FEMININO: INICIADOS

A equipa de iniciados 
em andebol feminino da 
Didáxis garantiu, no fim 
de semana, o segundo lu-
gar na fase final do cam-
peonato nacional da ca-
tegoria, ao perder apenas 
um jogo, frente ao Maia-
stars, conjunto que se sa-
grou campeão nacional. Na 
sexta-feira, a Didáxis ven-
ceu o AC Lagoa (Algarve) 
por 31-28. No sábado fez o 
mesmo ao  Alavarium por 
28-27, e no domingo per-
deu o jogo decisivo com o 
Maiastars por 23-16.

Terminada a época, to-
dos os escalões da Didá-
dix tiveram prestações 
relevantes nos respeti-

vos campeonatos. As in-
fantis classificaram-se no 
3.º lugar do campeonato 
regional, as iniciadas fo-

ram vice-campeãs nacio-
nais e as juvenis classifi-
caram-se no 5.º lugar do 
nacional.

Equipa de iniciadas da Didáxis

DR
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Lisboa, 21 mai (Lusa) - O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP) manifestou hoje a
sua satisfação pelo "feito alcançado pelas seleções nacionais femininas, nos escalões de formação,
com o apuramento para as fases finais dos Europeus de sub-19 e sub-17.
 
 Ulisses Pereira reportava-se aos apuramentos das duas seleções para os respetivos campeonatos,
que decorrerão na Dinamarca (sub-19) e Polónia (sub-17), ambas as provas durante o mês de agosto.
 
 No passado fim de semana, a seleção de sub-19 venceu as congéneres da Itália e do Montenegro,
conseguindo o segundo lugar na qualificação realizada em França, logo atrás da seleção da casa, com
a qual averbou a única derrota sofrida.
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Olhar

O FC Porto juntou, 
esta manhã, no 

Dragão Caixa, os 
campeões nacionais 
de futebol, andebol 
e hóquei em patins, 
para um dia aberto 

à comunicação 
social. Este “Open 

Day”, como foi 
designado, segue-se 
a um fi m-de-semana 

em que os azuis e 
brancos venceram 
os títulos das três 

modalidades.

Foto: Fernando Veludo/LUSA
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:.: Presidente da FAP satisfeito com seleções femininas - Andebol
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Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=823109

/

 
O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP) manifestou hoje a sua satisfação pelo "feito
alcançado pelas seleções nacionais femininas, nos escalões de formação, com o apuramento para as
fases finais dos Europeus de sub-19 e sub-17. Ulisses Pereira reportava-se aos apuramentos das duas
seleções para os respetivos campeonatos, que decorrerão na Dinamarca (sub-19) e Polónia (sub-17),
ambas as provas durante o mês de agosto. No passado fim de semana, a seleção de sub-19 venceu as
congéneres da Itália e do Montenegro, conseguindo o segundo lugar na qualificação realizada em
França, logo atrás da seleção da casa, com a qual averbou a única derrota sofrida. Anteriormente, a
seleção sub-17 já tinha obtido o primeiro lugar na qualificação realizada na Hungria, contando por
vitórias todos os jogos disputados, frente à Bélgica, Macedónia e Hungria. Realce ainda para o facto de
jogadoras portuguesas terem sido as melhores marcadoras de todas as fases de qualificação
realizadas, quer nos sub-19 (Mónica Soares), quer nos sub-17 (Patrícia Rodrigues). "Este é um sinal
do excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos clubes que se dedicam ao andebol
feminino e que gostaríamos de saudar, bem como pelo adequado trabalho de enquadramento técnico
feito pelos nossos selecionadores", referiu Ulisses Pereira à agência Lusa. O dirigente aproveitou para
manifestar algumas preocupações: "Agora, resta esperar que possamos garantir os recursos
financeiros para concretizar esta participação, que brilhantemente foi conseguida no plano desportivo,
e também que existam meios para preparar convenientemente essa participação". Para isso, e
segundo o presidente da FAP, "será necessário ultrapassar rapidamente os constrangimentos
financeiros decorrentes do atraso na celebração dos contratos-programa com o Estado", tendo
manifestado a esperança de que isso "possa ser conseguido ainda até ao final do corrente mês de
maio". "Compreendemos as limitações vividas, mas confiamos na resposta que o Governo não deixará
de dar", adiantou. Ulisses Pereira assegura, por outro lado, que "a Federação de Andebol de Portugal
procurará sensibilizar empresas de referência do país para o apoio a seleções nacionais que já
demonstraram qualidade para vencer e dignificar o nome de Portugal". "Embora muito haja a fazer na
melhoria do quadro de mecenato desportivo, sentimos que é importante despertar a consciência de
todos aqueles que têm capacidade de decisão e que possam ajudar a que as nossas seleções nacionais
consigam os melhores resultados possíveis", concluiu. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Ulisses Pereira: "Este é um sinal do excelente trabalho"...
Por Record
 
 [ler mais]
O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP) manifestou hoje a sua satisfação pelo "feito
alcançado pelas seleções nacionais femininas, nos escalões de formação, com o apuramento para as
fases finais dos Europeus de sub-19 e sub-17. Ulisses Pereira reportava-se aos apuramentos das duas
seleções para os respetivos campeonatos, que decorrerão na Dinamarca (sub-19) e Polónia (sub-17),
ambas as provas durante o mês de agosto. No passado fim de semana, a seleção de sub-19 venceu as
congéneres da Itália e do Montenegro, conseguindo o segundo lugar na qualificação realizada em
França, logo atrás da seleção da casa, com a qual averbou a única derrota sofrida. Anteriormente, a
seleção sub-17 já tinha obtido o primeiro lugar na qualificação realizada na Hungria, contando por
vitórias todos os jogos disputados, frente à Bélgica, Macedónia e Hungria. Realce ainda para o facto de
jogadoras portuguesas terem sido as melhores marcadoras de todas as fases de qualificação
realizadas, quer nos sub-19 (Mónica Soares), quer nos sub-17 (Patrícia Rodrigues). "Este é um sinal
do excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos clubes que se dedicam ao andebol
feminino e que gostaríamos de saudar, bem como pelo adequado trabalho de enquadramento técnico
feito pelos nossos selecionadores", referiu Ulisses Pereira à agência Lusa. O dirigente aproveitou para
manifestar algumas preocupações: "Agora, resta esperar que possamos garantir os recursos
financeiros para concretizar esta participação, que brilhantemente foi conseguida no plano desportivo,
e também que existam meios para preparar convenientemente essa participação". Para isso, e
segundo o presidente da FAP, "será necessário ultrapassar rapidamente os constrangimentos
financeiros decorrentes do atraso na celebração dos contratos-programa com o Estado", tendo
manifestado a esperança de que isso "possa ser conseguido ainda até ao final do corrente mês de
maio". "Compreendemos as limitações vividas, mas confiamos na resposta que o Governo não deixará
de dar", adiantou. Ulisses Pereira assegura, por outro lado, que "a Federação de Andebol de Portugal
procurará sensibilizar empresas de referência do país para o apoio a seleções nacionais que já
demonstraram qualidade para vencer e dignificar o nome de Portugal". "Embora muito haja a fazer na
melhoria do quadro de mecenato desportivo, sentimos que é importante despertar a consciência de
todos aqueles que têm capacidade de decisão e que possam ajudar a que as nossas seleções nacionais
consigam os melhores resultados possíveis", concluiu.
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O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP) manifestou hoje a sua satisfação pelo feito
alcançado pelas seleções nacionais femininas, nos escalões de formação, com o apuramento para as
fases finais dos Europeus de sub-19 e sub-17. Ulisses Pereira reportava-se aos apuramentos das duas
seleções para os respetivos campeonatos, que decorrerão na Dinamarca (sub-19) e Polónia (sub-17),
ambas as provas durante o mês de agosto. No passado fim de semana, a seleção de sub-19 venceu as
congéneres da Itália e do Montenegro, conseguindo o segundo lugar na qualificação realizada em
França, logo atrás da seleção da casa, com a qual averbou a única derrota sofrida. Anteriormente, a
seleção sub-17 já tinha obtido o primeiro lugar na qualificação realizada na Hungria, contando por
vitórias todos os jogos disputados, frente à Bélgica, Macedónia e Hungria. Realce ainda para o facto de
jogadoras portuguesas terem sido as melhores marcadoras de todas as fases de qualificação
realizadas, quer nos sub-19 (Mónica Soares), quer nos sub-17 (Patrícia Rodrigues). Este é um sinal do
excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos clubes que se dedicam ao andebol feminino e
que gostaríamos de saudar, bem como pelo adequado trabalho de enquadramento técnico feito pelos
nossos selecionadores, referiu Ulisses Pereira à agência Lusa. O dirigente aproveitou para manifestar
algumas preocupações: Agora, resta esperar que possamos garantir os recursos financeiros para
concretizar esta participação, que brilhantemente foi conseguida no plano desportivo, e também que
existam meios para preparar convenientemente essa participação. Para isso, e segundo o presidente
da FAP, será necessário ultrapassar rapidamente os constrangimentos financeiros decorrentes do
atraso na celebração dos contratos-programa com o Estado, tendo manifestado a esperança de que
isso possa ser conseguido ainda até ao final do corrente mês de maio. Compreendemos as limitações
vividas, mas confiamos na resposta que o Governo não deixará de dar, adiantou. Ulisses Pereira
assegura, por outro lado, que a Federação de Andebol de Portugal procurará sensibilizar empresas de
referência do país para o apoio a seleções nacionais que já demonstraram qualidade para vencer e
dignificar o nome de Portugal. Embora muito haja a fazer na melhoria do quadro de mecenato
desportivo, sentimos que é importante despertar a consciência de todos aqueles que têm capacidade
de decisão e que possam ajudar a que as nossas seleções nacionais consigam os melhores resultados
possíveis, concluiu. Conteúdo publicado por SportInforma c/ Lusa Leve o Desporto para todo o lado
com o SAPO Desporto Mobile.
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Lisboa, 21 mai (Lusa) - O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP) manifestou hoje a
sua satisfação pelo "feito alcançado pelas seleções nacionais femininas, nos escalões de formação,
com o apuramento para as fases finais dos Europeus de sub-19 e sub-17.
 
 Ulisses Pereira reportava-se aos apuramentos das duas seleções para os respetivos campeonatos,
que decorrerão na Dinamarca (sub-19) e Polónia (sub-17), ambas as provas durante o mês de agosto.
 
 No passado fim de semana, a seleção de sub-19 venceu as congéneres da Itália e do Montenegro,
conseguindo o segundo lugar na qualificação realizada em França, logo atrás da seleção da casa, com
a qual averbou a única derrota sofrida.
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Alcanenenses festejam marco histórico para o clube

Andebol: equipa sénior 
do JAC Alcanena qualificada 
para competições europeias

A vitória conquistada pela equipa 
sénior feminina do Juventude Amizade 
e Convívio (JAC) de Alcanena sobre 
o Colégio de Gaia (38-28), permitiu 
ao conjunto de Alcanena alcançar o 
5.º lugar do campeonato nacional, 
posição de lhe dá acesso às com-
petições europeias da modalidade. 

“Com esta classificação as portas 
das competições europeias foram 
abertas e, com ela, a possibilidade 
de vôos mais altos”, lê-se na página 
do Facebook do JAC. Este feito foi 
conseguido no segundo ano de equipa 
sénior. A formação alcanenense vai 
disputar a Challenge Cup.
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Andebol: seniores 
do JAC apuradas 
para competições 
europeias     Página 12
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g A penúltima jornada do Campeo-
nato Nacional de Andebol arrancou
quarta-feira, em Braga, com o Sporting
Clube da Horta (SCH) a defrontar o
ABC. Os insulares tinham vencido a
equipa bracarense na Horta mas na des-
locação a casa do rival na luta pelo quin-
to lugar do grupo A não conseguiram
repetir a façanha e perderam por 35-27.

As atenções estão voltadas para o
jogo de hoje, que opõe as equipas que
discutem o título, Porto e Benfica no
Dragão. No sábado joga-se o
Sporting/Águas Santas.

Na jornada anterior os faialenses tam-
bém perderam, frente ao Águas Santas
por 35-29. Destaque para a derrota do
Porto em casa do Sporting (26-22) e
para a goleada do Benfica sobre o ABC
(31-14).

Estes resultados fazem com que
Benfica e Porto liderem com o mesmo
número de pontos (52), sendo que os
encarnados têm uma maior diferença
entre golos marcados e sofridos.

Seguem-se Sporting (49), Águas
Santas (41), ABC (36) e SCH (34),

sendo que os dois últimos classificados
têm um jogo a mais.

Na última jornada os faialenses rece-
bem o Porto no Pavilhão da Horta, num
jogo previsto para 25 de maio.

No grupo B ainda não foi disputado
nenhum jogo da penúltima jornada,
todos agendados para amanhã. Neste
grupo o Belenenses recebe o Xico
Andebol, o Camões joga em Avanca
frente aos locais e o Fafe vai ao Funchal
defrontar o Madeira SAD.

Na última jornada o Camões perdeu
em casa com o Fafe (26-42), o Avanca
recebeu e venceu o Xico (32-29)e o
Madeira perdeu em casa do Belenenses
(33-32).

O grupo B é liderado pelo Belenenses
com 38 pontos, os mesmos que o
Madeira, segundo classificado.
Seguem-se Avanca (36), Fafe (34),
Xico (31) e Camões (22).

SPortinG da Horta 
caMPEão rEGional EM
iniciadoS E JuVEniS

No passado fim de semana o Faial

recebeu os campeonatos regionais de
andebol de Iniciados e Juvenis. Em
ambos os escalões, o Sporting Clube da
Horta (SCH) arrecadou o título, sinal de
que a formação faialense na modalidade
continua a dar frutos.

No escalão de Iniciados, o SCH dis-
putou o título com o Marienses, ao
passo que em Juvenis os faialenses
bateram-se com o Grupo Desportivo da
Casa do Povo dos Arrifes.            MP

andEBol – caMPEonato nacional

Sporting Clube da Horta
perdeu em Braga

dr
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