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ANDEBOL

Dragões e leões
em casas rivais
4 FC Porto volta ao Andebol 1
após jogar na Taça EHF; Sporting
abre jornada na Maia
O FC Porto volta, hoje, à ação, fechando a
2.8 jornada do Andebol 1 frente ao
promovido Fermentões, depois de ter
garantido a passagem à segunda ronda
de qualificação da Taça EHF — venceu o
jogo da 2,8 mão no último sábado, após
triunfo igualmente na 1,8 mão. «Na época
passada joguei contra eles, quando
estava na equipa B, e conheço-os.
Alguns chegaram a jogar comigo no ABC.
Sabem o que fazem e vão dar luta. Não
temos muita informação sobre eles,
sobretudo a nível tático, mas se fizermos
o que sabemos, com certeza vamos sair
de lá com os três pontos», anteviu o
lateral esquerdo dos dragões, André
Gomes, enquanto o treinador adjunto do
Fermentões, Pedro Sampaio, apontou a
desvantagem: «A nossa época, por
diversas razões, iniciou-se mais tarde do
que grande parte das equipas do
campeonato. Esperamos um jogo com
um grau de dificuldade elevado, mas
iremos encará-lo como um fator extra de
motivação. Pretendemos demonstrar o
nosso valor perante os nossos adeptos,
lutando até final.» Também hoje começa
a disputar-se a 3.8 jornada, com o
bicampeão nacional Sporting a deslocar-se à casa do Águas Santas.
«Esperamos um jogo complicado. É uma
equipa que está bem trabalhada, com um
ataque muito seguro. Temos de procurar
aproveitar as nossas forças para
defender bem e com qualidade», avaliou
Luís Cruz, adjunto dos leões. Os
restantes jogos realizam-se sábado.
PEDRO BENAVENTE/ASF

Campeão Sporting já lidera o campeonato

CALENDÁRIO
4 Hoje 4 2.1ornada
CCR Fermentões-FC Porto
21.30 h
Pav. Municipal Fernando Távora, em Fermentões
4 3.° jornada
Águas Santas-Sporting hoje, às 21.00 h
Pavilhão do Águas Santas, na Maia
Belenenses-Sp. Horta sábado, às 15.30 h
Pavilhão Acácio Rosa, no Restelo
Benfica-Fermentões sábado, às 16.00 h
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa
Maia/ISMAI-Madeira, SAD sábado, às 17 h
Pavilhão Municipal do Formigueiro, na Maia
ABC-Arsenal Devesa sábado, às 17.30 h
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga
FC Porto-Boa Hora sábado, às 18.00 h
Dragão Caixa, no Porto
AC Fafe-Avanca
sábado, às 18.00 h
Pavilhão Municipal de Fafe
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Ex-dirigente dos leões é suspeito de engendrar plano de corrupção de árbitros e jogadores de andebol
e futebol para beneficiar o Sporting.
Correio da Manha
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Segunda edição superou
todas as expectativas
Balanço Secção de andebol do Académico de Viseu voltou a promover o maior
evento competitivo do país para os jovens, movimentando mais de 700 atletas
LUÍS CRUZ

Andebol

grande mentor do evento.

2.º Torneio Cidade de Viseu

Silvino Cardoso
A modalidade do andebol jovem teve como capital durante
três dias a cidade de Viseu, mobilizando mais de sete centenas de jogadores, em representação de 48 equipas dos escalões etários, desde Infantis aos
juvenis, em ambos os sexos. A
organização esteve a cargo da
secção de andebol do Académico e os jogos decorreram
em quatro pavilhões desportivos: 'Cidade de Viseu', Escola
Secundária Viriato, Infante D.
Henrique e do Fontelo.
“O público que acorreu aos
pavilhões teve a oportunidade
de assistir a bons jogos de andebol entre equipas já com
bastante traquejo na modalidade”, começou por dizer Rafael Ribeiro, o coordenador de
todo o andebol do Académico
de Viseu.
O também treinador da
equipa sénior academista referiu-nos que “foi um evento
muito positivo , com as comitivas a garantirem que estiveram num torneio com exce-

Competição decorreu em quatro pavilhões da cidade de Viseu

lente organização, prometendo estar no torneio do próximo ano se para tanto forem
convidadas”.

Pavilhões 'Cidade
de Viseu', Escola
Secundária Viriato,
Infante D. Henrique
e do Fontelo foram
palcos dos encontros
durante três dias
“A julgar pelo 'feedback' dos
elogios que nos foram feitos, a
segunda edição superou todas

as expectativas o que nos
deixa, como é óbvio, satisfeitos
valendo a pena todo o esforço
que foi necessário fazer para
dar todas as condições necessárias às comitivas. Valeu a
pena a entrega de todos os elementos que fizeram parte da
organização, para quem um
simples obrigado não chega
para agradecer tanto empenho, porque sem a união demonstrada não seria possível
levar por diante o torneio que
é já uma marca do clube”,
disse-nos Rafael Ribeiro, o

Terceira edição
já em prespectiva
O dirigente e treinador alertou
que a terceira edição tem de
ser ainda melhor “pois não se
pode parar e contentar com o
que foi feito nos dois primeiros
torneios, porque o evento seguinte tem de ser sempre superior ao anterior. Para que tal
possa acontecer tem de haver
mais colaboração das entidades oficiais e particulares, quer
a nível logístico quer, essencialmente, a nível financeiro,
para que se possa proporcionar às equipas o melhor possível, de modo a continuar a
dignificar não só o clube, mas
também a cidade, o concelho
e a região”, concluiu.
Refira-se que o FC Porto,
Maia Star e Xico Andebol (Guimarães), repetiram a conquista
dos troféus, respectivamente,
nos escalões de Iniciados Masculinos, Iniciados Femininos e
Juvenis Masculinos. O clube
Santa Joana (Maia) foi o vencedor em Juvenis Femininos,
cabendo ao Batalha Andebol
Clube, a vitória em Infantis, em
ambos os sexos. |
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Andebol

Fermentões recebe
FC Porto
O Fermentões estreia-se hoje no campeonato
de andebol da primeira divisão ao receber o FC
Porto (21h30), em encontro em atraso da segunda jornada da competição.
Também hoje, pelas 21h00, o Águas Santas
enfrenta um dos candidatos ao título, o Sporting, num duelo que se espera muito disputado, como é tradição.
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Estreia do Fermentões com recepção ao FC Porto
A estreia do Fermentões no Campeonato Nacional Andebol 1 acontece esta quarta-feira, pelas 21h30,
com a recepção ao FC Porto, um dos mais fortes candidatos ao título.
Depois do adiamento do encontro da 1.ª jornada, frente ao vizinho AC Fafe, que terá lugar no dia 26,
a equipa de José Vieira entra em acção apenas esta quarta-feira devido à presença dos portistas nas
competições europeias.
Aliás, o arranque da temporada não será apenas exigente devido à recepção ao FC Porto. É que no
sábado, os vimaranenses deslocam-se à casa do Benfica, que se reforçou para procurar destronar o
Sporting do título de campeão, para disputarem a 3.ª jornada. Duas partidas com um grau de
dificuldade elevadíssimo.
Para o treinador José Vieira, o arranque do campeonato "é muito exigente" para um clube com o
estatuto do Fermentões, uma vez que tem pela frente "dois candidatos ao título, que naturalmente
têm outro tipo de ambições que deixam numa situação mais difícil." No final de uma pré-época com
vicissitudes distintas, José Vieira está "com alguma curiosidade para perceber em que ponto é que
estamos e ver como é que os meus jogadores se conseguem bater com os melhores, porque o FC
Porto e o Benfica estão no lote dos três fortes candidatos a ser campeões. Vamos ter de 'levar' com
esses dois logo no arranque, mas sabemos que temos de jogar com eles todos. Venham eles, porque
queremos saber como se portam os nossos atletas, também para perceber o que temos de melhorar
para os jogos do nosso campeonato."
A equipa técnica do Fermentões pretende aproveitar os jogos com FC Porto e Benfica para "estudar o
que podemos melhorar na nossa equipa". Frente a dois clubes com orçamentos infinitamente maiores,
José Vieira quer "perceber o que podemos valer." "Para os nossos jogadores será interessante estar a
um outro ritmo, com outra qualidade, intensidade e exigência. A maioria vem da 2.,ª Divisão e ainda
tem de se adaptar a tudo o que é novo. Nós, equipa técnica, iremos tirar ilações sobre o patamar em
que estamos. O que resultar destes dois jogos ajudar-nos-à a corrigir e a melhorar para defrontar os
adversários que vão lutar pelos mesmos objetivos que nós. Nestes dois jogos não há qualquer
responsabilidade para os meus jogadores, porque são dois contextos completamente diferentes, o FC
Porto e o Benfica são profissionais a 100 por cento e nós somos puros amadores, só isso diz tudo.
Também queremos mostrar que não subimos por acaso e que podemos jogar contra os melhores."
O arranque do Campeonato Nacional Andebol 1 marca o regresso do Fermentões ao pavilhão da
Escola EB 2,3 Fernando Távora, a escassas centenas de metros da sua casa, As directrizes do
regulamento da Federação de Andebol de Portugal não permitem ao clube utilizar o seu pavilhão na
condição de visitados. O pavilhão tem alguns aspectos que não são autorizados pelo regulamento em
vigor, pelo que o recinto não foi homologado para o Campeonato Nacional Andebol 1.
quarta, 12 setembro 2018 08:24 em Desporto

Página 5

Marcações: CCR Fermentões, Campeonato Andebol 1, andebol
" rel="nofollow"&gt;
Imprimir
Email
Seguinte
quarta, 12 setembro 2018 08:24
Geral

Página 6

A7

ID: 76712614

12-09-2018

Meio: Imprensa

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,55 x 22,53 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

O Sporting inicia esta noite, em Águas Santas, um ciclo de elevada exigência. Em 32 dias,
os leões terão cinco partidas da Liga dos Campeões e defrontarão também FC Porto e Benfica

UM JOGO A CADA TRÊS DIAS
E CHAMPIONS NA EMENTA
Uma das chaves é "não
parar para pensar e apenas
reagir", diz o técnico
adjunto Luís Cruz sobre
um mês demasiado cheio.
Os leões estão pela terceira
vez na Champions e têm
uma agenda senivagas
Apenas três
equipas
portuguesas
jogaram a fase
de grupos da
Liga dos
Campeões:
ABC (seis
vezes), FC
Porto (duas) e
o Sporting,
que vai para a
terceira
presença

RUIGUIMARÃES
••• Com a terceira

presença
na fase de grupos da Liga dos
Campeões, segunda consecutiva- aprimeinfoiem2001/02
-, o calendário do Sporting fica
muito apertado e os próximos
32diassãodissoumbomexemplo (ver quadro). "As experiências anteriores ajudam-nos na
aprendizagem para sabermos
lidarcomoqueaívem.Umadas
coisas que sentimos é que, se
por um lado está o desgaste fisico, por outro há o não parar
para pensar, apenas reagir",
explicou Luís Cruz, técnicoadjunto dos leões, garantindo:
"Temos um grupo de jogadores
que são verdadeiros animais de
competição." Precisamente
devido à estreia nesta Champions, que serásábado, em casa,
frente aos macedónios do Metalurg - a prova arranca hoje,
com Rhein-Neckar Lõwen a
receber o Barcelona de Gilberto
Duarte-, os leões anteciparam
para esta noite (21h00) o encontro da terceira jornada do
Campeonato Nacional, em
Águas Santas.

Sporting já defrontou o Metalurg na temporada passada para a Liga dos Campeões

rin9rrrr,I
"Temos um
grupo de
Jogadores
que são
verdadeiros
animais de
competição"
Luis Cruz
Tr. Adjunto

Dia
Prova. Jogo
. Hora
Hoje
CN
Águas Santas-Sporting
21h00
15/09 LC
Sporting-Metalutg (Mac.)
18h30
19/09 CN
Sporting-AC Fafe
20h00
22/09 LC
Chekhovskle (Rus.)•Sporting
16h00
26/09 CN
FC Porto-Sporting
20130
29/09 LC
Sporting-Silkborg (Din.)
18h30
03/10 CN
Sporting-Benfka
20h00
06/10 LC
Besiktas(Tur.)-Sporting
16h00
10/10 CN
ISMAI-Sporting
21h00
13/10
LC
Tatran Presov (Es1.)-Sporting 18h00
CN - Campeonato Nacional; LC - Liga dos Campeões

Fennentões em estreia
Pela primeira vez a jogar na I Divisão,
apenas hoje o Fermentões fará a estreia
na prova. O jogo da primeira jornada, em
Fafe, foi adiado para z6 de setembro, e o
da segunda, o que hoje terá lugar, foi
adiado em virtude do encontro europeu
do FC Porto. Assim, esta noite, a partir
das 21h3o, os dragões apadrinharão a
nova etapa do clube minhoto.

Em 1993/94,
época em que
pela primeira
vez uma
equipa
portuguesa
jogou a
Champions, o
ABC foi •
finalista frente
aos espanhóis
do Teka
Sántander

Página 7

A8

ID: 76712627

12-09-2018

Meio: Imprensa

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,36 x 8,31 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

"Temos gente de qualidade"
João Florêncio,
treinador do Belenenses, explica atual
liderança, sabendo
que a luta é outra

Florêncio posa para a selfie dos jogadores azuis

••• "Sabíamos que até domingo estávamos em primeiro
e que até quarta-feira [hoje] estaríamos no topo. No ano passado também já o tínhamos vivido. Estivemos na frente até à
quarta jornada [igualdade com
o Benfica] ", disse João Florêncio, treinador do Belenenses,

referindo-se à liderançadocampeonato, que divide comoSporting. "Temos um orçamento
muito abaixo do que são os clubes de nível médio. O lugar na
tabela não reflete o orçamento
do Belenenses, só mais dois ou
três estarão abaixo", continuou
otécnico, assegurando: "Ternos
gente de qualidade, que gosta
do Belenenses e do projeto. Temos mais velhos que já passaram por aqui e os novos querem crescer e têm ambições
para sair. Conseguimos que o
Nuno Roque voltasse, temos o

Bruno Moreira, que tem mística, o Pedro Sequeira e fomos
buscarumguarda-redesbarato
e jovem [Franzini]". Ombrear
com os grandes é que é dificil.
"Estão cada vez mais longe e a
formação é exemplo disso",
respondeu. "Há 12 anos tínhamos equipas de juniores a lutar
para o título. Hoje, Benfica e
Sporting levam tudo. Não há
proteção. Tira até competitividade aos campeonatos. O Belenenses vive de atletas que os
grandes não querem", explicou. -F.B.
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AGE:'1DA
ANDEBOL - 1.• Divisão Nacional (1.• Fase) - Aguas Santas-Sporting (21), Fermentetes-F. C. Porto
(21.30).
FUTEBOL - Campeonato de Portugal (1' Fase) - Série D Pralense-Sacavenense (16).
A. F. Porto - Divisão de Elite (1' Fase) - Sério 1 - Grijó-Valadares Gala (21), Sp. Rio Tinto-Salgueiros (21).
3AL - Qualificação Europeu Feminino 2019 (Ronda Preliminar) - Grupo 4 - Servia-Flnlándia
FIFT^
(17), Portugal-Rep. Checa (19.30). Jogos no pavilhão Mun. Dr. Salvador Machado101. Azeméis.
HÓQUEI EM PATINS - Jogo Particular - PJenquer-Benhca (21.30).
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Alargar as provas europeias e
manter a Champions exclusiva
Há uma terceira competição de clubes da UEFA no horizonte, recuperando uma solução que vigorou
durante largos anos no continente. A intenção passa por reduzir o número de clubes na Liga Europa
Futebol
Marco Vaza
Ainda não se sabe qual será o modelo competitivo, as condições de
apuramento ou o nome, mas já é
certo que o futebol europeu terá
uma terceira competição de clubes
a partir de 2021, a juntar-se à Liga
dos Campeões e à Liga Europa. O
anúncio foi feito por Andrea Agnelli,
presidente da Juventus, após uma
reunião em Split, na Croácia, da Associação Europeia de Clubes (ECA),
organismo do qual também é presidente. Agnelli apenas revelou que as
três competições terão 32 equipas
cada uma, o que nada muda para a
Champions, mas signiﬁca uma redu-

ção no número de participantes na
Liga Europa, que tem 48 equipas a
participar na fase de grupos.
A UEFA volta, assim, a ter uma terceira competição de clubes. Entre
1960 e 1999, houve uma Taça dos
Vencedores de Taças (que teve um
vencedor português, o Sporting, em
1964), para além da Taça Intertoto,
que se realizou, sob a tutela da UEFA
(já existia antes) entre 1995 e 2005 e
que atribuía vagas na Taça UEFA — o
Sp. Braga foi até ao ﬁm na competição em 2008. Há “luz verde da UEFA”, disse Agnelli, para a introdução
de mais uma competição. “O actual
modelo precisa de ser modernizado”, acrescentou.
A UEFA não se compromete ainda
e, num comunicado enviado à Reu-

ters, disse o mesmo de sempre, que
está “a analisar o formato das suas
competições” e que está a “equacionar várias opções”.
Sem grandes pormenores revelados, é clara a intenção de abrir as
competições europeias a mais clubes
e de mais países, mantendo, ao mesmo tempo, a Liga dos Campeões, a
competição de maior projecção
e com prémios monetários maiores, de acesso quase exclusivo aos
chamados “Big Five” — Inglaterra,
Alemanha, Espanha, Itália e França
têm, actualmente, 19 das 32 equipas
participantes na fase de grupos da
Champions em 2018-19, entre representantes de 15 países diferentes. Já
a Liga Europa está representada por
27 na fase de grupos, sendo que irá

absorver os terceiros classiﬁcados
da Champions quando chegar às
eliminatórias.
O que parece mesmo fora de questão é tornar a Champions mais inclusiva e manter o actual modelo,
que é o mais lucrativo e que também ajuda a perpetuar o statu quo
do futebol europeu. E depois há
sempre a ameaça de se criar uma
Superliga Europeia fora da alçada
da UEFA com os maiores clubes
do continente, o que iria signiﬁcar
uma perda de receitas gigante para
o organismo que tutela o futebol europeu. Assim, a Champions irá, até
ver, manter-se como está, e os participantes na Liga Europa poderão,
eventualmente, ter um acréscimo de
receitas. A terceira competição irá
ERIC GAILLARD/REUTERS

A Liga dos Campeões vai manter o formato e o número de participantes inalterado

necessariamente ter um nível competitivo mais baixo, mas irá dar outra projecção internacional àqueles
clubes que geralmente não passam
das pré-eliminatórias.

Liga Europa a 64? Não
Havia uma possibilidade de aumentar o número de clubes participantes na Liga Europa para 64, segundo revelou Dariusz Mioduski, vicepresidente da ECA e presidente do
Légia Varsóvia, mas essa opção foi
descartada, já que o aumento de
equipas iria diluir a competitividade da competição.
Sobre a terceira prova, que poderá
ser já aprovada em Dezembro próximo, numa reunião do comité executivo da UEFA, em Dublin, o dirigente
polaco diz que ainda está muita coisa
por decidir: “Ainda estamos a trabalhar nisso, em como vai ser o acesso
à prova. Uma coisa importante é limitar o número de rondas preliminares. E também há as questões de
distribuição de receitas, o branding,
os coeﬁcientes.”
Há quem esteja, para já, em desacordo face a esta ideia da UEFA e
da ECA revelada por Agnelli e que já
tinha sido aﬂorada há uma semana
pelo jornal alemão Bild. A Associação das Ligas Europeias, na qual está ﬁliada a Liga Portuguesa, diz que
esta proposta está a ser construída
sem o conhecimento das Ligas nacionais. “Não estamos satisfeitos com
este processo porque isto é algo
que está a ser cozinhado pela UEFA
e pela ECA sem passar pelos canais
certos. Apesar de o nosso presidente
Lars-Christer Olsson fazer parte do
comité executivo da UEFA, ele não
foi consultado”, declarou Alberto
Columbo, secretário-geral adjunto
da associação.
O futebol irá seguir, assim, o modelo de outras modalidades colectivas na Europa, como o voleibol (Taça Challenge, CEV Cup e Liga dos
Campeões) ou o andebol, que tem
também três competições de clubes,
a Liga dos Campeões, a Taça EHF e
a Taça Challenge, cujos participantes são ordenados de acordo com o
ranking de cada liga.
mvaza@publico.pt
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Aguas Santas aposta
em contrariar leões
ea O central Pedro Cruz, principal referência do Águas Santas,
tem hoje (21h00) um tira-teimas
comum dos seus anteriores clu
bes, o Sporting, em jogo antecipado da 33 jornada do Campeo nato. "Vai ser um jogo interessante, entre duas equipas que
vêm de duas vitórias. O Sporting
tem equipa muito boa, a mesma
da época passada, reforçou-se
onde achou que erapreciso e tem
plantei para a Liga dos Campeões. Vamos, por isso, jogar
sempres.são, pois ela está cio lado
do adversário. Vamos tentar fazer o melhor, com o apoio do
nosso público, conscientes que
vai ser um jogo difícil, mas a
obrigação de vencer está no lado
do Sporting", disse Pedro Cruz.
Pelos leões, o adjunto Luís Cruz
confia que a sua equipa vai manter a liderança: "Esperamos jogo
complicado, pois o Águas Santas
tem uma equipa muito bemtrabalhada, com ataque e contraataque muito eficaz. Temos de
procurar aproveitar as nossas
forças para defender bem e com
qualidade, com transições muito
eficientes, conseguindo prolongar os ataques, semperder a pose
de bola. O Pedro Cruz, com muita experiência, consegue ajudar
todos os jogadores à sua volta."
Também em declarações ao sítio do Sporting, Luís Cruz perspetivou uma época desgastante
mas cheia de emoções para a sua
equipa, que no sábado se estreia
na Liga dos Campeões frente aos
macedónios do HC Metalurg:
"As experiências anteriores facilitam a aprendizagem para sabermos lidar com o que aí vem.
Se por um lado existe o desgaste
físico, temos um grupo de trabalho onde estão verdadeiros
animais de competição. Sen-

Pedro Cruz vai liderar maiatos

2.3. JORNADA
Fermentões 21h30 FC Porto

3.aJORNADA
Águas Santas 21h00 Sporting

FC Porto joga
em Guimarães
O FC Porto também respira
confiança, tendo hoje (21h30)
uma deslocação fácil a Guimarães, onde defronta o Fermentões. "Não temos muita informação a nível tático, mas se fizermos o que sabemos, com
certeza vamos ganhar os três
pontos. Temos cometido erros
na defesa e no ataque, mas estamos a melhorar". disse André
Gomes, lateral do FC Porto.
tem-se bem a competir, tanto
nos treinos como nos jogos oficiais. Preferimos olhar para a
parte boa de poderem estar a fazer aquilo que melhor sabem:
jogar andebol." o A.R. E
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Do lado contrário, o adjunto Luís Cruz confia que a sua equipa vai manter a liderança
O central Pedro Cruz, principal referência do Águas Santas, tem hoje (21h00) um tira-teimas com um
dos seus anteriores clubes, o Sporting, em jogo antecipado da 3ª jornada do Campeonato. "Vai ser um
jogo interessante, entre duas equipas que vêm de duas vitórias. O Sporting tem equipa muito boa, a
mesma da época passada, reforçou-se onde achou que era preciso e tem plantel para a Liga dos
Campeões. Vamos, por isso, jogar sem pressão, pois ela está do lado do adversário. Vamos tentar
fazer o melhor, com o apoio do nosso público, conscientes que vai ser um jogo difícil, mas a obrigação
de vencer está no lado do Sporting", disse Pedro Cruz.
Pelos leões, o adjunto Luís Cruz confia que a sua equipa vai manter a liderança: "Esperamos jogo
complicado, pois o Águas Santas tem uma equipa muito bem trabalhada, com ataque e contra-ataque
muito eficaz. Temos de procurar aproveitar as nossas forças para defender bem e com qualidade, com
transições muito eficientes, conseguindo prolongar os ataques, sem perder a pose de bola. O Pedro
Cruz, com muita experiência, consegue ajudar todos os jogadores à sua volta."
Também em declarações ao sítio do Sporting, Luís Cruz perspetivou uma época desgastante mas cheia
de emoções para a sua equipa, que no sábado se estreia na Liga dos Campeões frente aos macedónios
do HC Metalurg: "As experiências anteriores facilitam a aprendizagem para sabermos lidar com o que
aí vem. Se por um lado existe o desgaste físico, temos um grupo de trabalho onde estão verdadeiros
animais de competição. Sentem-se bem a competir, tanto nos treinos como nos jogos oficiais.
Preferimos olhar para a parte boa de poderem estar a fazer aquilo que melhor sabem: jogar andebol."
Alexandre Reis e João Baptista Seixas
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