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> redacção

O andebol foi a última modali-
dade colectiva a estrear-se nesta
edição do Troféu Reitor. 

Com oito equipas em com-
petição e quando já  decorre a
segunda semana do torneio, o
andebol realizou a sua primeira
jornada na qual foram disputa-
dos dois jogos, saldando-se nas
vitórias de LEI sobre Eng.
Eletrónica, por 24-20, e Enfer-
magem sobre Eng. Materiais por
14-16. 

Voleibol de Praia
No voleibol de praia, a quadra

de areia da UMinho continua ao
rubro, ontem com a disputa de
mais três jogos. Nestas partidas,
Eng. Mecânica venceu MAP-I
por 0-2, Eng. Biomédica venceu
E.P. Lusófonos também por 2-0
e LEI saiu vitoriosa do jogo con-
tra Ciências Politicas por 2-0. 

Basquetebol
No basquetebol, na terceira

jornada foram disputados mais

cinco jogos. Biomédica garantiu
mais uma vitória na qualificação
para os quartos-de-final.

Gestão continua invicta na pro-
va liderando o Grupo A.

AAEUM foi derrotado pelo
LCC. Entre Eng. Civil e LEI,
registou-se mais uma vitória dos
campeões em título. 

A jornada terminou com o jogo
entre Medicina e a AFUM. Jogo
equilibrado onde os funcionários
tiraram partido da sua maior ex-
periência controlando o ritmo de
jogo.  

TROFÉU REITOR 2013

Andebol fez a sua estreia

DR

Competição de andebol foi a última a entrar em cena no Troféu Reitor

Página 2



A3

  Tiragem: 36413

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,33 x 10,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47860943 24-05-2013

 O pavilhão municipal da
Nazaré acolhe este fim-de-
-semana as quarta e quinta
jornadas do campeonato naci-
onal de juniores masculinos da
1.a divisão, decisivas para a
atribuição do respectivo título
nacional. 

Realizadas que foram, no
último fim-de-semana, em

Alcobaça, Marinha Grande e
Porto de Mós, as três primeiras
rondas da prova, o Sporting CP
entra em posição privilegiada
na recta final do campeonato,
já que soma por vitórias os três
jogos realizados. Os comanda-
dos de Luís Monteiro defron-
tam sábado o ABC, que já aver-
bou um empate (FC Porto) e

uma derrota (SL Benfica) e tem
no jogo frente ao Sporting a
última oportunidade de man-
ter vivo o sonho de chegar ao
título nacional. Uma tarefa que
não é fácil, até porque os braca-
renses já não dependem exclu-
sivamente de si próprios. Ain-
da no sábado, FC Porto e CF
Belenenses, ambos afastados

do título, jogam entre si, numa
jornada que se completa com o
Maia ISMAI-SL Benfica, duas
equipas que ainda estão na luta
pelo primeiro lugar.

Do resultado dos jogos de
sábado pode nascer o novo
campeão nacional, que até
pode ser o Sporting, actual
detentor do título. l

Depois de as primeiras jornadas terem sido realizadas na Marinha Grande,
Alcobaça e Porto de Mós, desta vez é o pavilhão da Nazaré a receber os jogos
decisivos

Nazaré atribui título nacional
de juniores em andebol

ANDEBOL MASCULINO
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J

Andebol em estreia
UNIVERSIDADE DO MINHO: TROFÉU REITOR

O  andebol teve, ontem, 
a sua primeira jornada no 
Troféu Reitor, com a reali-
zação de dois encontros.

No primeiro, estiveram 
frente a frente os cam-
peões em título (LEI) e 
Eng. Eletrónica, com o pri-
meiro a vencer por 24-20. 
No segundo estiveram as 
equipas de Eng. Materiais e 
Enfermagem, com esta últi-
ma a vencer por 14-16. 

Voleibol de praia
No voleibol de praia, dis-

putaram-se mais três jo-
gos. A Eng. Mecânica ven-
ceu MAP-I por 2-0, Eng. 
Biomédica venceu E.P. Lu-
sófonos também por 2-0 
e LEI saiu vitoriosa do 
jogo com Ciências Politi-
cas (2-0). 

Basquetebol
No basquetebol, na ter-

ceira jornada disputaram-
-se cinco jogos. A partida 
entre Eng. Biomédica e 
MIEGSI não teve grande 

história, com os primei-
ros a vencer facilmente, 
garantindo presença nos 
quartos de final.

O jogo entre Eng. Ele-
trónica e Gestão teve re-
sultado incerto até ao úl-
timo segundo, com Ele-
trónica a desperdiçar um 
lance livre para empatar a 
partida. Desta forma Ges-
tão continua invicta, lide-
rando o Grupo A.

A partida entre AAEUM 
e LCC foi mais equilibra-
da, com a vitória a sorrir 
aos segundos, o pode ba-
ralhar as contas aos Anti-
gos Estudantes. O penúl-
timo jogo foi entre Eng. 
Civil e LEI e os cam-
peões em títulos somaram 
mais um triunfo. A jorna-
da terminou com a AFUM 
a vencer Medicina.

Futsal masculino
No futsal masculino, 

Contabilidade venceu Di-
reito por 6-2, e as duas 

equipas estão na fase se-
guinte. Na outra partida es-
tiveram Economia que ba-
teu RI por 3-0, com esta a 
ficar fora do torneio.

Ensino Básico e E.P. Lu-
sófonos discutiam entre si 
o 2.º lugar no grupo D. Os  
EPL venceram por 3-4. As 
duas equipas estão na fase 
seguinte. No último jogo da 
fase de grupos em Gualtar 

estiveram LCC e Eng. Bio-
médica, com estes a ven-
cer por 8-5.

Em Azurém encontra-
ram-se Eng. Materiais e 
Eng. de Gestão e Sistemas 
Informáticos, com estes a 
vencer por 3-1. No segun-
do encontro do dia, a par-
tida foi disputada entre en-
genheiros civis e arquite-
tos, vencendo os primei-

ros por 2-1.
A partida disputada en-

tre Eng. Eletrónica e Eng. 
de Comunicações termi-
nou com uma goleada 
por 11-3, favorável aos 
primeiros. No penúltimo 
jogo, Eng. Mecânica per-
deu por 5-3 com Eng. de 
Materiais. Já no encontro 
Eng. de Gestão Sistemas 
de Informação-Eng. de Po-
límeros, registou-se uma 
igualdade (2-2).

DR

Andebol masculino em ação
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No escalão de Seniores FemininosNo escalão de Seniores FemininosNo escalão de Seniores FemininosNo escalão de Seniores FemininosNo escalão de Seniores Femininos

AAAAAtletletletletlettttta para para para para pardilhoense Campeãdilhoense Campeãdilhoense Campeãdilhoense Campeãdilhoense Campeã
Nacional de AndebolNacional de AndebolNacional de AndebolNacional de AndebolNacional de Andebol

 Joel Pereira

   Ana Almeida, de 22 anos de
idade, natural e residente na
Freguesia de Pardilhó,
tornou-se, no domingo
passado, dia 12 maio, Campeã
Nacional da primeira Divisão
de Andebol em Seniores
Femininos. O seu atual clube,

o Alavarium, de Aveiro,
venceu o jogo da Final, contra
o Colégio João de Barros,
equipa de Leiria.
   Recorde-se que a atleta
iniciou o seu percurso na
Associação Cultural e
Recreativa Saavedra Guedes,
de Pardilhó, onde se tornou
jogadora federada na época
1998/1999, saindo para o
Alavarium em 2009/2010, com

18 anos de idade. Representou
também a Selecção Nacional
Feminina de Juniores.
   O clube de Pardilhó dá os
parabéns à Ana Almeida, pelo
seu percurso, que enche de
orgulho os pardilhoenses e o
clube onde se formou, o
Saavedra Guedes. Um
verdadeiro exemplo para as
atletas mais jovens.
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Eleito a 17 de abril 
de 1982 como 33.º 
presidente do clube, 
Pinto da Costa, de 
74 anos, prepara-se 
para liderar o seu 13.º 
mandato.

Pinto da Costa vai ser recon-
duzido amanhã na presidência 
do FC Porto para o triénio 2013-
2016, apresentando-se mais uma 
vez como candidato único. Para a 
história destas eleições portistas 
ficará apenas a percentagem com 
que Pinto da Costa será recondu-
zido no cargo e o número de vo-
tantes e se será batido o máximo 
dos 98 pontos percentuais com 
que foi eleito para o mandato de 

2010-2013.
Eleito a 17 de abril de 1982 como 

33.º presidente do clube, Pinto da 
Costa, de 74 anos, prepara-se para 
o seu 13.º mandato, tendo «dou-
rado» a história do emblema com 
inúmeros títulos nacionais e inter-
nacionais, nas várias modalidades 
do clube.

Sob a sua liderança, o FC Porto 
conquistou, no futebol, duas Ligas 
dos Campeões (uma ainda como 
Taça dos Campeões Europeus), 
uma Taça UEFA, uma Liga Euro-
pa, uma Supertaça Europeia, duas 
taças intercontinentais, 20 campe-
onatos nacionais, 12 Taças de Por-
tugal e 19 Supertaças Cândido de 
Oliveira. A esses títulos, e no que 
diz respeito a modalidades cole-
tivas, juntam-se 58 no hóquei em 
patins, 26 no basquetebol e 19 no 
andebol.

Após alguns meses de tabu, 
desde que, em declarações à revis-
ta «France Football», admitiu que 
era hora de mudança na Direção 
do clube, a recandidatura de Pin-
to da Costa foi oficializada a 19 de 
abril por uma comissão de apoio 
liderada por Fernando Cerqueira. 
Pinto da Costa será acompanhado 
no novo mandato por Sardoeira 
Pinto (Mesa da Assembleia-Geral) 
e José Paulo Sá Fernandes Nuno de 
Almeida (Conselho Fiscal).

Esta reeleição surge envolvida 
num ambiente de euforia «azul e 
branca», depois das comemora-
ções dos títulos nacionais de fute-
bol (tricampeão), andebol (penta) 
e hóquei em patins, conquistados 
no passado fim de semana.

As eleições decorrem entre as 
10 e as 19 horas de amanhã, no 
Dragão Caixa.                              

Eleições de amanhã com lista única    

Pinto da Costa mais 
três anos na presidência

Mudança adiada. Pinto da 
Costa vai continuar a liderar  
o FC Porto até 2016              

DR 
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PINTO DA COSTA REELEITO
Presidente do FC Porto vai ser reconduzido amanhã por mais três anos
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ANDEBOL: DIDÁXIS SAGRA-SE
VICE-CAMPEÃ NACIONAL
No fim-de-semana a equipa de iniciadas
da Didáxis esteve envolvida na fase final
nacional do escalão, numa prova
disputada pelas quatro melhores equipas
nacionais. As atletas classificaram-se
num brilhante segundo lugar, perdendo
apenas o último dos três jogos disputa-
dos contra a equipa do Maiastars, que se
sagrou campeã nacional.

Na sexta-feira a Didáxis venceu o AC La-
goa (Algarve) por 31-28, no sábado der-
rotou o Alavarium por 28-27 e no do-
mingo perdeu o jogo decisivo com
o Maiastars por 23-16. Apenas uma má
entrada na segunda parte fez com que
as jogadoras da Didáxis não conseguis-
sem vencer o desafio, depois de terem
estado a ganhar, ao intervalo, por 10-9.
Todos os escalões tiveram prestações
relevantes nos respectivos campeonatos.

Página 19



A20

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 15,63 x 4,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47839051 23-05-2013
ANDEBOL: XICO DESPEDE-SE
DA I DIVISÃO EM BELÉM
Disputa-se, no próximo sábado, a última
jornada da edição de 2012/2013 do cam-
peonato nacional da I divisão.
Com o campeão decidido, assim como
as equipas que vão estar presentes nas
competições europeias e as que descem
de divisão, esta última jornada serve pa-
ra cumprir calendário, mas mesmo assim
tem os seus motivos de interesse.

O ABC/UMinho despede-se do cam-
peonato com uma deslocação a casa do
Águas Santas. Por sua vez, no que diz
respeito aos restantes minhotos em com-
petição, o Xico Andebol despede-se da
I divisão nacional com um jogo em casa
do Belenenses, enquanto o AC Fafe, trei-
nado por Nuno Santos (na foto), que
conseguiu a permanência na I divisão
nacional, joga na ilha da Madeira, de-
frontando o Madeira SAD.
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Diogo Tabuada renova
pela Artística de Avanca

ANDEBOLA Artística de Avan -
ca, depois de ter garantido a
continuidade do “pivot” Nuno
Carvalho e a contratação do
central Albano Lopes (ex-Águas
Santas), também já renovou o
contrato de Diogo Tabuada
para a época 2013/2014.

Esta temporada, o jogador es-
querdino foi sempre uma das

apostas do técnico Luís Santos,
ajudando a equipa a garantir a
permanência.

A Direcção do clube, e quando
falta uma jornada para o termo
da 1.ª Divisão – a Artística de
Avanca recebe o Camões no sá-
bado, pelas 18 horas –, continua
a trabalhar na constituição do
plantel da temporada 2013/14. |

Diogo Tabuada vai continuar a jogar em Avanca

PEDRO ALVES
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No passado dia 11 de maio, 
a equipa de minis da Associação 
S. Miguel do Mato foi disputar a 
4ª jornada da 2ª fase a Moimenta 
da Beira contra a equipa de minis 
local.

O jogo foi muito disputado e 
equilibrado com duas equipas 
bastante jovens que claramente 
apostaram nos seus atletas mais 
jovens para que possam desenvol-
ver as suas capacidades nos jogos.

Até a meio da 2ª parte a equipa de 
S. Miguel do Mato ainda acreditou 
na vitória, pois esteve sempre muito 
perto de igualar o marcador, mas nos 
últimos minutos da 2ª parte a equipa 
local conseguiu marcar 6 golos sem 
resposta e assim distanciar-se no 
marcador.

O resultado final foi 21-11 a favor 
da equipa da casa. Ambas as equipas 
proporcionaram um bom jogo de an-

continua página seguinte 

Minis de S. Miguel do Mato 
disputaram a 3ª jornada da 2ª fase
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debol. No final felicitaram-se 
e cumprimentaram-se num 
grande espírito de fair-play.

Infantis conseguem 
vitória na 10ª jornada 
da 2ª fase

Já no domingo, foi a equipa 
de infantis que entrou em 
ação no pavilhão Municipal 
de Vouzela e disputou a 10ª 
jornada frente à equipa da 
EP Tondela. 

O jogo foi bem disputado, 
por duas equipas que ainda 
dão os primeiros passos no an-
debol, embora se tenha notado 
já alguma superioridade dos 
atletas da equipa de S. Miguel 
do Mato, pois já têm 2 anos 
de experiência desportiva e 

competitiva no andebol, já 
a EP Tondela apenas iniciou 
esta época desportiva o de-
senvolvimento competitivo 
dos seus atletas. 

A superioridade da equipa 
da casa foi clara durante todo 
o jogo, tendo alcançado uma 
vitória por 18-7. No final da 
partida, os atletas de ambas as 
equipas cumprimentaram-se 
e os da equipa de S. Miguel 
do Mato agradeceram ainda 
ao público que esteve presente 
a apoiar a sua equipa.
PRÓXIMA JORNADA:

Minis:sábado, 18 de Maio 
às 15 horas no pavilhão 
Municipal de Vouzela. Fonte: 
Gabinete de Imprensa do Município 
de Vouzela

C. M
. VOUzELA
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Circuito a 29 de Junho 

Andebol de praia
vai ter jogos
transmitidos 
em directo

� O espectáculo está a chegar e
cheio de surpresas. Já está defini-
do o calendário para o circuito
regional de andebol de praia, um
dos principais motivos de anima-
ção das praias da região durante o
Verão. As novidades são muitas,
com a melhoria da imagem das
provas e jogos transmitidos em
live streaming. 
A primeira etapa será disputada,
como habitualmente, em São Pe-
dro de Moel, a 29 e 30 de Junho,
seguindo-se o Pedrógão, a 6 e 7 de
Julho, o berço do andebol de praia
do País. A Nazaré é o palco da ter-
ceira etapa, nos dias 13 e 14 do
mesmo mês, e a etapa final, em
Paredes de Vitória, será no fim-de-
semana seguinte. Além de definir
os apurados para a fase final na-
cional, que decorrerá a 3 e 4 de
Agosto, todas as etapas serão pon-
tuáveis para o circuito europeu da
modalidade.

Para Mário Bernardes, presi-
dente da Associação de Andebol
de Leiria, “as expectativas são
elevadas” para a edição 2013 do
circuito regional de andebol de
praia. “Tem tudo para ser um
grande espectáculo. Vamos ser
muito mais exigentes com as con-
dições. A imagem vai melhorar, há
grandes empresas a patrocinar o
evento e haverá transmissão em
directo de jogos via live strea-
ming, um canal de televisão re-
gional e as finais pela Andebol
TV.”

Mas há mais, muito mais ande-
bol de praia na região. A começar
pelo dia 15 de Junho, em que a pra-
ça de touros de Abiúl, Pombal,
acolherá uma competição qua-
drangular nos quatro escalões
(masters e rookies, masculinos e
femininos). A 27 e 28 de Julho, o
parque aquático da Nazaré será
palco do Open Norpark.
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Andebol Juve e João
de Barros rivais na
meia-final da Taça

Uma coisa é certa: o distrito de
Leiria vai ter uma equipa na final
da Taça de Portugal de andebol
feminino. A Juventude do Lis, de
Leiria, quarta classificada no
campeonato, e o Colégio João de
Barros, de Meirinhas, segundo,
encontram-se no sábado, pelas 16
horas, no Centro Desportivo Juve
Lis, em jogo da meia-final
daquela competição. A final está
marcada para dia 2 de Junho, em
Tavira.
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À 2ª Divisão de Andebol

Xico despromovido
De nada adiantou a vitória sobre o Madeira SAD 

(27-26), na penúltima jornada do Grupo B. O Xico 
Andebol foi despromovido ao Campeonato Nacional 
Andebol 2, uma vez que já não consegue alcançar os 
adversários directos, a Associação Artística de Avanca 
e o Andebol de Clube de Fafe. 

As contas já não enganam. Apenas falta disputar 
uma jornada e a diferença, que se situa nos três pontos, 
tornou-se irrecuperável para os vimaranenses. Como a 
derrota vale sempre um ponto, o Xico Andebol nunca 
conseguirá alcançar o AC Fafe ou o Avanca. Um destino 
que, de certa forma, já se adivinhava nas últimas jornadas, 
quando o Xico Andebol passou a depender de resultados 
de terceiros, cenário pouco recomendável para quem tem 
objectivos para concretizar.
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 ANDEBOL

Juvenis masculinos do AAC – Derrota 
(32-33) na receção ao CAIC para o campeo-
nato regional, tendo alinhado: Jorge Ferrei-
ra (gr), Gabriel Oliveira, Xano Fernandes (2), 
Nuno Marques, José Paulos, Carlos Almeida 
(8), Zé Santos (2), Bruno Correia, Zé Lima, 
Paulo Bravo (1), Bernardo Pires, Jorge Pires 
(7), Luis (6) e Edgar Santos (5). Sábado (11h) 
jogam com o Ílhavo, na Gafanha da Encar-
nação.

Minis masculinos do AAC – Derrota (11-
14) em Avanca, tendo alinhado: Francisco 
Lima (gr), Miguel Gaspar (3), Luis Pires (1), 
Henrique Carvalho (1), António Mendes (1), 
Gonçalo Ferreira (1) e Duarte Fernandes (4).

Iniciados masculinos do AAC – Derro-
ta (23-32) com o CIAC, fora, tendo alinha-
do: Ricardo Pato (gr), José Bapti sta, Diogo 
Guerra (4), Tyco Fernandes (1), Gabriel 
Mendes, Zé Lima (10), Bernardo Rodrigues 
(3), Bruno Correia (5), Gonçalo Matos e Bru-
no Almeida.

Infanti s femininos da LAAC – Derro-
ta (34-37) com o Alavarium. Apesar deste 
resultado, a equipa apenas depende de si 
para ati ngir a fi nal four, quando faltas duas 
jornadas para o fi nal da primeira fase do 
regional. Daniel Cardoso e Cáti a Figueiredo 
fi zeram alinhar: Sara Mergulho, Tati ana Fi-
gueiredo (1), Maria Luís (4), Mafalda Mota 
(4), Ana Jesus (5), Inês Mesquita (6), Inês 
Silva (2), Nicole Rodrigues (gr), Dara Amaral 
(12) e Beatriz Almeida (gr). Inês Mesquita 
e Dara Amaral estão no pódio das melho-
res marcadoras da competi ção. Domingo, a 
LAAC recebe (18h) o Vacariça.

Juvenis femininos da CPVV – Jogam a fase 
de apuramento para a fase fi nal do campeo-
nato nacional em Alpendorada, com o seguin-

te programa de jogos: Alpendorada (sexta-
-feira, 19h), CS Madeira (sábado, 16h30) e 
SIR 1º de Maio (domingo, 10h). O vencedor 
disputará a fase fi nal da prova.

Infanti s masculinos da CPVV – Vitória 
(35-25) com o Feirense B, fora, para o cam-
peonato nacional. Domingo (11h) jogam 
em Avanca. Está em 9º lugar com 54 pontos 
em 28 jogos.

Juvenis masculinos do CD Pateira – Vi-
tória (32-31) em Nelas para o nacional da II 
divisão. Na zona 2, os fermentelenses estão 
em 6º lugar, entre 8 equipas, com 18 pon-
tos em 11 jogos. Sábado (16h) recebem a 
Sanjoanense.

Iniciados masculinos do CD Pateira – 
Empate (25-25) em São Bernardo para a 2ª 
fase do campeonato nacional. Na zona 2, 
os fermentelenses estão em 6º lugar entre 
8 equipas, com 24 pontos em 13 jogos.Do-
mingo (15h) recebem o Moimenta da Beira.

Infanti s femininos do CD Pateira – 
Derrota (12-15) em São Pedro do Sul para 
o campeonato regional. Jogam em Valongo 
no domingo (15h).

Seleção regional masculina – João Gas-
par, José Simões, Bruno Melo e Miguel Morais 
(Pateira) e Bruno Esteves e Cristi ano Nogueira 
(Valongo) estão entre os 35 atletas convoca-
dos para o treino da seleção regional masculi-
na, esta segunda-feira, em Angeja.

Seleção regional feminina – Inês Al-
ves, Tânia Veiga, Joana Santos e Filipa Silva 
(Valongo) e Cristi na Marques (LAAC) foram 
convocadas para o treino da seleção regio-
nal feminina que decorreu esta terça-feira 
em Estarreja. O treino envolveu 18 atletas.

Mónica Soares foi a melhor marcadora 
no apuramento para o ‘europeu’ 

A aguedense Mónica Soares (Madeira SAD) 
foi a melhor marcadora de todos os 
grupos de qualifi cação, com 25 golos 
marcados nos três jogos de Portugal no 
grupo 2, em jogos de qualifi cação para o 
campeonato europeu de sub19. 

No grupo de Portugal, a aguedense contri-
buiu decisivamente para o apuramento para 
a fase fi nal, a disputar na Dinamarca de 1 a 
11 de Agosto deste ano. O sorteio dos grupos 
da fase fi nal realiza-se a 2 de Junho. 

Portugal venceu a Itália (29-20) no pri-
meiro jogo, superando de seguida o Monte-
negro (30-23), mas perdeu o últi mo com a França ( 2 1 -
30). Na classifi cação, a Franca foi primeira e Portugal segundo, 
sendo estas as duas seleções apuradas.

Mónica Soares fez 6 golos com a França, 10 com o Montene-
gro e 9 com a Itália.

A aguedense Mónica Soares (Madeira SAD) 
foi a melhor marcadora de todos os 
grupos de qualifi cação, com 25 golos 
marcados nos três jogos de Portugal no 
grupo 2, em jogos de qualifi cação para o 

No grupo de Portugal, a aguedense contri-
buiu decisivamente para o apuramento para 
a fase fi nal, a disputar na Dinamarca de 1 a 
11 de Agosto deste ano. O sorteio dos grupos 

Portugal venceu a Itália (29-20) no pri-
meiro jogo, superando de seguida o Monte-
negro (30-23), mas perdeu o últi mo com a França ( 2 1 -
30). Na classifi cação, a Franca foi primeira e Portugal segundo, 
sendo estas as duas seleções apuradas.

Mónica Soares fez 6 golos com a França, 10 com o Montene-
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MÓNICA SOARES
MELHOR 
MARCADORA
NO APURAMENTO
PARA O EUROPEU  PÁG. 23

ANDEBOL

PÁG. 23

ANDEBOL
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