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Campeonato
“abre” com
recepção ao 
Xico Andebol

� O São Bernardo ainda
não tem o plantel definido,
mas já sabe que vai
começar o campeonato a
jogar no seu pavilhão. O
adversário será o Xico
Andebol, um dos concor-
rentes à conquista da per-
manência. O jogo está agen-
dado para o dia 10 de
Setembro, um sábado, e
começa pelas 18 horas.

São Bernardo precisa
do “apoio de todos”
O clube aveirense iniciou os treinos sob o comando do técnico Juan Marques.
Conquistar a manutenção é o grande objectivo do jovem treinador

ANDEBOL/1.ª DIVISÃO

Carlos Delgado

� O Centro Desportivo de São
Bernardo vive momentos de
reajustamento na sua actividade
competitiva, ao nível da equipa
sénior. Há cerca de seis anos a
funcionar de forma autónoma, a
equipa mais mediática do clube
volta, esta época, a ficar entregue
à responsabilidade da Direcção,
liderada por Ulisses Ribeiro. Esta
mudança de paradigma teve
como efeitos imediatos a saída da
anterior equipa técnica, chefiada
por Ricardo Tavares, que, contra
todas as expectativas, veio a con-
seguir a manutenção na prova
máxima da modalidade.

Para colmatar essa saída, a Di-
recção apostou em Juan Marques,
antigo guarda-redes do clube, e em
Paulo Gonçalves – atleta aveirense
com maior currículo desportivo
ao nível do andebol –, porventura
um dos rostos com maior carisma
no São Bernardo.

Visivelmente tranquilo, mas
conhecedor das dificuldades que

mais alto patamar do andebol
nacional. Sabemos que vai ser
uma tarefa muito difícil, mas tam-
bém sabemos que, com trabalho,
entrega, empenho e entusiasmo,
esse objectivo é possível de ser
alcançado”, adianta, pormenori-
zando: “Das 12 equipas participan-
tes no campeonato, há 4/5 que
jogam, tal como nós, para con-
quistarem a permanência. É nesse
grupo que iremos centrar as nos-
sas atenções, para que, em Maio
do próximo ano, possamos feste-
jar a permanência”, acrescenta. 

Confiante, Juan Marques dei-

xa um repto. “Vai ser muito im-
portante que os nossos atletas
sintam, ao longo do campeonato,
o carinho e apoio de todos. Se
assim for, as coisas tornar-se-ão
menos difíceis de serem atingi-
das”, concluiu.l

aí vêm, Juan Marques, ainda a
debater-se com algumas indefi-
nições na formação do plantel,
mostra entusiasmo e confiança
nesta nova responsabilidade. “É
um desafio tremendo, porque o
plantel ainda não está formado.
Mas já sabemos que a esmaga-
dora maioria dos jogadores ini-
ciou-se no clube, o que significa
que a aposta na juventude vai

continuar a imperar”, refere.

Desafio exigente
e estimulante
Sobre a sua estreia como treinador
principal, o antigo guarda-redes
revela entusiasmo. “É um desafio
muito aliciante, mas também exi-
gente. Acredito, no entanto, que
podemos ter êxito, porque confio
no meu trabalho e também na

colaboração do Paulo Gonçalves,
que por todo o seu passado de atle-
ta internacional trará importan-
tes conhecimentos adicionais”.

Sobre os objectivos a atingir,
Juan Marques mostra realismo.
“O clube vive momentos de rea-
justamento ao nível da equipa
sénior, logo os objectivos não
podem ser mais do que conseguir-
mos manter o São Bernardo no

JUAN MARQUES confia no trabalho que pode efectuar no São Bernardo
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Andebol 

O andebol internacional
vai estar em destaque este 
fim-de-semana, em Viseu,
com a realização 
da 13.ª edição do Torneio
Internacional ‘Feira 
de S. Mateus’. Este ano, o
evento conta com menos
equipas, “o que não quer
dizer menos qualidade”,
diz Joaquim Escada, 
presidente da Associação
de Andebol de Viseu

SILVINO CARDOSO

Como ontem já tínhamos
anunciado, começa amanhã
mais um torneio internacional
da Feira de S.Mateus.

Este ano, o evento conta ape-
nas com quatro equipas, sendo
duas nacionais, uma da Suécia
e outra de Espanha, em vez das
habituais seis, três portuguesas
e outras tantas estrangeiras.

Para o presidente da Associa-
ção de Andebol de Viseu, "a cri-
se toca a todos e o andebol não
está imune aos prejuízos que a
mesma provoca", começou por
nos justificar o dirigente e prin-
cipal promotor da realização
do torneio internacional.

"O facto de haver menos
equipas, não significa menos
qualidade. A preocupação foi
continuar a ter andebol de
grande nível, mas respeitando
a contenção das despesas que
são sugeridas para a realização
de eventos importantes. Não
se pode esquecer que con-
seguimos a presença de duas
equipas que têm milhares de
adeptos no nosso distrito, o
Benfica e o Sporting. Depois
temos a participação da
equipa de Lugi Handboll, que
vem da ‘pátria ‘do andebol, a
Suécia, e uma das melhores
equipas do país vizinho, o
Balomano de Valladolid.
Deste modo, podemos dizer
que mantivemos a qualidade
e que a conquista do troféu
maior vai ter, com certeza,
muita luta por parte do quar-
teto referido”, explicou ao Di-
ário de Viseu, Joaquim Escada.

Sobre os apoios que a organi-
zação teve, o presidente da As-

sociação de Andebol de Viseu,
recordou que "sem o empenho
da Câmara Municipal de Viseu
e da empresa que é responsável
pela realização de um dos mai-
ores certames do país, a Feira de
S. Mateus, a Expovis, a que se
juntam um série de entidades
que também quiseram dar o
seu melhor, dentro do actual
contexto económico do país, é
evidente que não seria possível
realizar o torneio”.

Joaquim Escada espera que
o evento continue "a ser uma
das grandes alavancas para
que as pessoas possam vir até à
feira, fazendo do torneio da
Feira de S. Mateus, também,
um meio de promoção das
potencialidades económicas
da região"

Em termos de divulgação da
modalidade, o dirigente mos-
tra-se satisfeito "pela adesão que
se tem sentido à volta da reali-
zação do torneio, destacando a
importância dos meios de co-
municação social a noticiarem
o torneio, e o facto de a RTP2
transmitir três jogos, projectan-
do a imagem da cidade".

Joaquim Escada apela ao pú-
blico viseense que compareça
em massa no Pavilhão do Inatel
para que as equipas participantes
se sintam apoiadas e ofereçam

bons espectáculos de andebol. 
"Estou convencido de que

benfiquistas e sportinguistas
vão aderir em grande", con-
cluiu o responsável.

Sporting e Lugi Handboll abrem a prova

Joaquim Escada diz que
qualidade não diminuiu

Joaquim Escada, presidente da Associação de Andebol de Viseu e grande responsável pela realização
do torneio afirma que a qualidade mantém-se

Torneio ‘Feira de S. Mateus’
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TOME NOTA

Concerto dos James
O grupo britânico James

actua sá bado, pelas 22h00, no
palco principal da Feira de S.
Mateus.

Recepção de equipas
na Câmara Municipal
No âmbito do Torneio In ter -

nacional de Andebol Feira S.
Ma teus, as equipas do Sporting,
Benfica, Lugi Handboll e Balon -
ma no Valladolid são recebidas
ama nhã, pelas 19h30, no Salão
No bre da Câmara de Viseu.

Percurso pedestre
em Santos Êvos
Dando continuidade a di na -

mi zação da Rede de Percursos
Pe destres do concelho, realiza-
se amanhã, às 18h00, a Rota de
Corvos, na freguesia de Santos
Êvos, com a concentração dos
participantes a ser na Rua da
Cos ta, em Corvos-à-Nogueira,
pe las 17h30.

Áurea dá concerto
na Feira de S. Mateus

Áurea, a jovem revelação do
ano graças a músicas como
‘Okay Alright’ e, principalmen -
te, ‘Busy (For Me)’, dá um con-
cer to este domingo, pelas
22h00, no palco principal da
Fei ra de S. Mateus. A entrada
no recinto custa 2,5 euros –
com desconto de 50 cêntimos
pa ra portadores do Cartão Mu -
ni cipal Jovem ou Sénior.

Obras de Almada
Negreiros no Grão Vasco 
A exposição ‘Fábulas’, de Al -

ma da Ne greiros, está patente no
Museu Grão Vas co e po de rá ser
apreciada até 28 de Agos to.

Condicionamento
na circulação
do funicular 

Com a realização da Feira de
S. Mateus, a circula ção do fu -
nicu lar sofrerá algumas modi-
ficações, adaptando desta for -
ma um horário de funcio na -
mento mais res tri to. Durante a
se ma na, o funicular circu la rá
até as 19h00 e ao sá bado e do -
min go ape  nas até às 12h00.
De referir ainda que no dia 20
de Agosto, a úl tima viagem do
funi cular será feita de igu al
for ma pelas 12h00. 

HOJE EM VISEU... HOJE NA REGIÃO...

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

Exposição ‘Viseu,
Memó ria Ferroviária’
Está patente, até dia 30 de Se -

tembro, no Edifício Técnico da
Refer/Telecom, no ínicio da
Eco pista, a exposição de foto -
gra fia ‘Viseu, Memória Ferro -
viá ria’. A mostra dá a conhecer
a história da Linha do Dão (on -
de está actualmente a Ecopista)
e da Linha do Vale do Vouga. O
Edi fício Técnico encerra às se -
gundas-feiras.

Fotografias de Albert
Corbí expostas na Fnac
Até 23 de Setembro a Fnac

do Palácio do Gelo ex põe
fotografias de Albert Cor bí Llo -
rens que nasceu em Espan ha,
em 1976. Em 2005, foi o ven -
cedor do Novo Talen to Fnac
Fo tografia, concurso or gani za -
do pela Fnac Espanha. Des  de
en tão, já recebeu outros pré mi -
os e tem exposto, de for ma indi-
vi dual e colectiva.

‘Simplesmente...’
em exposição no IPJ
‘Simplesmente… Viseu’ é o

nome da ex posição fotográfica
que está patente, no Ins tituto
Por tuguês da Ju ventude. A
mos tra retrata paisagens que
caracterizam a cida de e tem co -
mo objectivo permitir a aqui si -
ção de co nheci mentos que re -
for ce a identidade local e recon -
he  ça o valor da paisagem co mo
atractivo turístico.

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

Marcha nocturna na Serra do Caramulo
A Câmara de Vouzela promove amanhã uma

marcha nocturna pelo trilho da Serra do Cara -
mulo, entre as aldeias de Fornelo do Monte e Ca -
selho. Durante o percurso serão efectuadas duas
paragens, primeiro no Monte Ventoso, pelas
20h00, para retemperar forças com uma prova
gastronómica e observar o pôr-do-sol, e a segun-
da, no São Barnabé, pelas 22h00, onde haverá um
novo reforço e a observação astronómica pela
Associação de Física da Universidade de Aveiro.

Torneio de futebol
em Canas de Senhorim
O complexo desportico de Canas de Senhorim

recebe amanhã, a partir das 16h30, o torneio de
fu tebol ‘Segredos do Dão’, patrocinado pela
Fundação Lapa do Lobo. As equipas participan -
tes são o Canas de Senhorim, Académico de Vi -
seu (juniores) e o Nogueirense.

Melhores do wrestling em Mangualde
Da televisão para o areal do Live Beach. O

World Stars of Wrestling (WSW) World Tour
es treia em Portugal com um espectáculo inédito

na praia artificial de Mangualde, sábado e domin-
go, às 16h00. No ringue da Live Beach, montado
em pleno areal, irão combater os maiores nomes
do wrestling mundial.

Desenvolvimento
industrial em exposição
‘Um Homem: pioneirismo no desenvolvi-

mento Indus trial’ é o nome da exposição de José
Coelho dos Santos que se encontra patente no
átrio da Câmara Municipal de Man gual de. A
exposição é composta por algum espólio de
objectos pessoais do autor, tais como objectos e
fotografias alusivas à Embel, à Sava e Interbloc.

Exposição em Nelas
Até 30 de Novembro, poderá ser visitada a ex -

po si ção ‘Tradici o na lidades’, na Galeria de Ex -
posições da Fun dação Lapa do Lobo. A entrada é
li vre e o ho  rário de funcionamento da Fundação
La pa do Lo bo é: segunda-feira – 10h30 às 12h30 e
das 14h30 às 18h00; terça a sexta-feira – 9h30 às
12h30 e das 14h30 às 18h00; sábado – das 10h00
às 13h00 e das 15h00 às 18h00. Encerra aos
domingos.

Festival da Sopa
O município do Sátão prossegue

com as Festas de S. Bernardo. Até do -
mingo, a autarquia oferece um pro-
grama variado, com artesanato, cultu -
ra, costumes e talentos musicais do
con celho e dos ranchos folclóricos.
Do programa destaca-se, hoje, a aber -
tu ra do festival da sopa.

Prova de vinhos
na Feira de S. Mateus

A Comissão Vitivinícola Regional do Dão promo -
ve uma nova edição do ‘Dia do Vinho do Dão’, na
Feira de São Mateus. Entre as 18h00 e as 22h30, num
es paço adjacente ao palco principal do certame, de -
zenas de produtores da região proporcionarão aos vi -
si tantes, em regime de prova livre, a oportunidade de
de gustar e comparar diferentes referências.

Rafael Vargas no VIVACI Guarda
Rafael Vargas encerra a primeira edi ção das ‘Músicas do Mundo’, do centro comercial VIVACI

Guarda. O músico peruano vai actuar no palco da praça da restauração do centro comer cial, a partir
das 20h00. 

‘TeatroAgosto’ no Fundão
Onze espetáculos de teatro, duas acções de formação e três concertos de música integram o progra-

ma do Festival ‘TeatroAgosto’ 2011, que hoje arranca no Fundão e se prolonga até ao próximo dia 28.
A Es ta  ção Teatral da Beira Interior é a promotora do evento, que vai na 7.ª edição e que pretende “co lo -
car o Fundão no mapa dos festivais nacio nais”.

Exposição sobre fotografia em Santa Comba Dão
Encontra-se patente, no átrio da Biblioteca Municipal Alves Mateus a exposição ‘Primórdios da

Fotografia’, uma iniciativa da Câmara de Santa Comba Dão que visa assinalar o Dia Mundial da
Fotografia, que se comemora hoje.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• 2.ª Jornada Liga Zon Sagres: FC
Porto-Gil Vicente,. 20h15, Dragão
(SportTV1), árbitro: Rui Silva (Vila
Real). • Treino do Marítimo, 10h, Ca-
macha.
• Treino do Nacional, 18h, Choupana.
• O madeirense Alex integra a Selec-
ção Nacional de Sub-20 que participa
no "Mundial" da categoria, a ter lugar
na Colômbia, até amanhã. • "Summer
Camp" - mega-campo de férias desti-
nado a jovens com idades entre os
três e os 15 anos, no Estádio da Ma-
deira, na Choupana. • Campo de Fé-
rias "Milan Calcio Clinic", 2.º período,
no Centro Desportivo da Madeira, na
Ribeira Brava, até dia 31. • Treino do
União/SAD, 10h30, Complexo, na Ca-
macha.

ANDEBOL
• Os árbitros madeirenses Ricardo
Fonseca/Duarte Santos no IV Cam-
peonato do Mundo de Sub-19, na Ar-
gentina, até amanhã.

TÉNIS-DE-MESA
• Estágio de Preparação para o Fun-
chal Júnior Open e 15.º Torneio Inter-
nacional da Madeira, 9h/13h, Pav.
Bartolomeu Perestrelo, até terça-feira.
• Inscrições para o "Open Internacio-
nal Sá", no Hiper do Estreito, até dia
28. • Ricardo Faria (CD São Roque)
num "Training-Camp", em El Salva-
dor, até hoje.

UNIVERSÍADAS
• Vitaly Efimov (Ténis-de-Mesa) e Al-
berto Paulo (Atletismo) nas Universía-
das, na China, até amanhã.

PADEL
• Torneio pela Câmara de Machico, no
Parque Desportivo de Água de Pena,
das 14h às 18h.

JUDO
• Leandra Freitas, Inês Lopes e Andrei

Veste no estágio de preparação para
o Mundial Sénior e Europeu Júnior,
em Coimbra, até hoje.

DIVERSOS
• 16.ª Edição das Férias Desportivas
de Santana, pelo CDR Santanense, até
2 de Setembro. • Campo de Férias da
Escola da APEL, 2.º período, até dia
25.
• "Férias Curtidas 2011", pelo Centro
Cultural e Desportivo Luís de Camões,
até dia 4 de Setembro. • "Férias no
Golfe", no Campo do Palheiro, até dia
2 de Setembro. • 3.ª edição "Água de
Pena Férias Jovens", para jovens dos
6 aos 13 anos, no Parque Desportivo
de Água de Pena, até dia 31.

AQUATLO
• Inscrições para o IV Aquatlo de
Santa Cruz, a ter lugar no domingo.

AUTOMOBILISMO
• Bernardo Sousa (Ford Fiesta S2000)
participa no Rali da Alemanha, prova
pontuável para o “Mundial”, até do-
mingo. • Inscrições para o Rali do CD
Nacional, até dia 2 de Setembro.

CANOAGEM
• David Fernandes, Helena Rodrigues
e Joana Sousa (Naval do Funchal) no
"Mundial" de Velocidade, na Hungria
(Szeged), até domingo.

SQUASH
• Inscrições para o Torneio Internacio-
nal da Madeira de 2011, até dia 10 de
Setembro.

AUTOMÓVEIS ANTIGOS
• IV Raid de Automóveis Antigos Al-
garve/Madeira em passeio pela ilha,
até sábado. Hoje, ida à zona Su-
doeste.

NATAÇÃO
• Escolas de Natação do Nacional,
piscinas da Jaime Moniz e nos Ála-
mos.
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Andebol
Começa sábado um dos melhores eventos da Península Ibérica

Torneio da Feira conta com suecos e
espanhóis, além de Benfica e Sporting
SILVINO CARDOSO

Começa eeste sábado, no Pa -
vi lhão do Inatel, aquele que é
con siderado dos melhores tor -
neios de andebol sénior da Pe -
nínsula Ibérica. 

Trata-se do torneio interna-
cio nal 'Feira de S. Mateus', qua -
drangular vai contar com as
equipas mais populares do país,
Benfica e Sporting, que vão dis-
cutir a po sse do troféu com a
equipa Lu gi Handboll (Suécia)
e o Ba lo mano de Valladolid (Es -
pa nha). 

A organização é da Fede ra -

ção de Andebol de Por tu gal e
da Associação de Ande bol de
Vi seu, entidades que con tam
com o apoio instituci onal da
Câ mara Municipal e da Ex po -
vis e, ainda, de várias em presas
praticulares e da co municação
so cial - incluindo a RTP2, que
trans mite os en contros que se
realizam nos dois dias. 

A rece pção oficial e jantar,
acontecem no sábado. A autar-
quia re cebe to das as co mi tivas
no Sa lão No bre dos Pa ços do
Con celho, pe las 19h30, seguin-
do-se o jantar às 20h30, no So -
lar do Vi nho do Dão. 

As entradas pa ra os jo gos são
gratuitas, es pe ran do-se a pre-
sença de muito público, como
aconteceu em anos an te ri o res,
para apoia r as equi pas, no me a -
damente, dos adeptos do Ben fi -
ca e do Spor  ting que, as sim,
têm opor tu    ni dade para in centi -
va rem o seu clu  be pa ra a con-
quista do tro féu. 

Henrique Torrinha, presidente 
da FAP, deverá estar presente
no torneio em Viseu

CALENDÁRIO
SÁBADO

15h00: Sporting-Lugi Handboll
17h00: Benfica-B. Valladolid
DOMINGO

15h00: 3.º e 4.º lugares
17h00: Final
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TO

AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• 1.ª "mão" do play-off da Liga dos Campeões:
NACIONAL-Birmingham (Inglaterra), 19h45
(SportTV1), Choupana, com arbitragem de Milo-
rad Mazic (Sérvia). Nordsjaelland (Din)-SPOR-
TING, 19h, Dinamarca (SportTV1). SP. BRAGA-
Young Boys (Suíça), 21h, Braga (SportTV2).
Atlético de Madrid (Esp)-VIT. GUIMARÃES, 21h,
Madrid (SportTV1). • Treino do União/SAD,
17h30, Complexo, na Camacha.
• Treino do Marítimo, 16h, Santo António. • O
madeirense Alex integra a Selecção Nacional de
Sub-20 que participa no "Mundial" da catego-
ria, a ter lugar na Colômbia, até sábado.
• "Summer Camp" - mega-campo de férias
destinado a jovens com idades entre os três e
os 15 anos, no Estádio da Madeira, na Chou-
pana. • Campo de Férias "Milan Calcio Clinic",
2.º período, no Centro Desportivo da Madeira,
na Ribeira Brava, até dia 31.

ANDEBOL
• Os árbitros madeirenses Ricardo
Fonseca/Duarte Santos no IV Campeonato do
Mundo de Sub-19, na Argentina, até sábado.

UNIVERSÍADAS
• Vitaly Efimov (Ténis-de-Mesa) e Alberto Paulo
(Atletismo) nas Universíadas, na China, até sá-
bado.

TÉNIS-DE-MESA
• Estágio de Preparação para o Funchal Júnior
Open e 15.º Torneio Internacional da Madeira,
9h/13h, Pav. Bartolomeu Perestrelo, até terça-
feira. • Inscrições para o "Open Internacional
Sá", no Hiper do Estreito, até dia 28. • Ricardo
Faria (CD São Roque) num "Training-Camp", em
El Salvador, até amanhã.

VOLEIBOL
• Torneio de Voleibol pela Câmara de Machico,
14h/18h, campo Hotel D. Pedro.

BILHAR
• CDR Santanense promove Torneio de Bilhar
até final do mês.

CANOAGEM
• David Fernandes, Helena Rodrigues e Joana
Sousa (Naval do Funchal) no "Mundial" de Velo-
cidade, na Hungria (Szeged), até domingo.

VELA
• João Guilherme Marques e Frederico Rodri-
gues (CTM) na Classe Bic Techno 293 (Prancha-
à-Vela) nos Jogos Europeus da Juventude, no
Lago de Garda, em Itália, até hoje.

SQUASH
• Inscrições para o Torneio Internacional da Ma-
deira de 2011, até dia 10 de Setembro.

AUTOMOBILISMO
• Inscrições para o Rali do CD Nacional, até dia
2 de Setembro. • Bernardo Sousa (Ford Fiesta
S2000) prepara Rali da Alemanha, até hoje.

AQUATLO
• Inscrições para o IV Aquatlo de Santa Cruz, a
ter lugar no domingo.

JUDO
• Leandra Freitas, Inês Lopes e Andrei Veste no
estágio de preparação para o Mundial Sénior e
Europeu Júnior, em Coimbra, até amanhã.

DIVERSOS
• 16.ª Edição das Férias Desportivas de San-
tana, pelo CDR Santanense, até 2 de Setembro.
• Campo de Férias da Escola da APEL, 2.º pe-
ríodo, até dia 25. • "Férias Curtidas 2011", pelo
Centro Cultural e Desportivo Luís de Camões,
até dia 4 de Setembro. • "Férias no Golfe", no
Campo do Palheiro, até dia 2 de Setembro. • 3.ª
edição "Água de Pena Férias Jovens", para jo-
vens dos 6 aos 13 anos, no Parque Desportivo
de Água de Pena, até dia 31.

AUTOMÓVEIS ANTIGOS
• IV Raid de Automóveis Antigos Algarve/Ma-
deira em passeio pela ilha, até ao próximo sá-
bado. Hoje, dia livre.

NATAÇÃO
• Escolas de Natação do Nacional, nas piscinas
da Jaime Moniz e nos Álamos.
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 ANdeBoL

 Integrado no programa oficial da 
Feira de S. Mateus, com  organização 
da Associação de Andebol de Viseu 
e Federação de Andebol de Portu-
gal, com patrocínio institucional 
da Câmara Municipal de Viseu e da 
Expovis, vai realizar-se nos dias 20 e 

21 deste mês, no pavilhão do Inatel, 
o 13.º Torneio Internacional Feira de 
S. Mateus em Andebol. 
 Estarão presentes quatro equi-
pas  de topo do andebol nacional e 
internacional, como são: Sporting, 
Benfica, Lugi Handboll (Suécia) e 

Cuatro Rayas Balonmano Valladolid 
(Espanha). 
 O torneio já faz parte do progra-
ma oficial da Feira, há alguns anos, 
onde se tem assistido a jogos de alto 
nível. 
 É uma excelente oportunidade 

para os amantes desta modalidade, 
até porque as entradas são grátis. 

CALENDÁRIO: 
sportING – LUGI HANdBoLL ............ 15H00
BeNFICA – CrB VALLAdoLId ............... 17H00

21 AGosto/ApUrAMeNto 3º/4º ........ 15H00
FINAL (rtp2)................................................ 17H00

13.º Torneio internacional Feira de s. mateus
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