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“O símbolo ao peito implica
responsabilidade brutal”
Apresentação Sem grandes ambições desportivas, a equipa sénior
do Beira-Mar quer, sobretudo, criar bases para o futuro. Eugénio Bartolomeu
acredita que o grupo estará “à altura dos pergaminhos” do clube
D.R.

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Alexandre Silva
No jogo em que marcou oficialmente o regresso do andebol ao Beira-Mar, os “auri-negros” venceram o S. Paio de
Oleiros, por 21-19. No entanto,
muito mais importante do que
o resultado foi o espírito de
convivência sadia e de respeito que se viveu no Pavilhão
do Beira-Mar, com a presença
de muitos jogadores, dirigentes e treinadores de clubes vizinhos, como do S. Bernardo,
do Alavarium e do Ílhavo Andebol Clube, que quiseram fazer parte de um momento importante na história de um
clube que, noutros tempos,
marcou muitas gerações de
andebolistas em Aveiro. Neste
sentido foi de realçar, ainda, a

Equipa que vai representar as cores do Beira-Mar durante a temporada 2014/2015

presença no banco, como treinador do S. Paio de Oleiros, de
Fernando Santos, o último capitão de equipa de andebol do
Beira-Mar.

Já no banco do Beira-Mar
está Eugénio Bartolomeu. É ele
a cara de um projecto de risco
no clube “auri-negro”. De risco
porque, ao longo das últimas
décadas, outros clubes tomaram, e bem, o papel do BeiraMar no andebol, formando dezenas de atletas de qualidade,
tanto no sector masculino,
como no feminino. E mesmo
no Beira-Mar, esta é uma altura
atribulada. O projecto do basquetebol está forte e o do futsal
enraizado.
Em risco, cada vez mais acelerado, de ficar sem o pavilhão,
situado no Alboi, as dificuldades são muitas. Mas, nem as-

sim, Eugénio Bartolomeu esmorece e assume que, mais do
que ganhar, o importante é sentir a camisola: “Independentemente dos jogos, de se ganhar
ou de se perder, é fundamental
perceber que quem veste esta
camisola e enverga o símbolo
do Beira-Mar ao peito, tem de
respeitar a história do clube.
Implica, para todos, uma responsabilidade brutal. Mas acredito que estaremos à altura, no
espírito competitivo, na entrega
e na união, dos pergaminhos
do Beira-Mar”.
A competição começa lá
mais para a frente, depois de
um torneio de abertura com as

seis equipas da região Centro
que estão inscritas na 3.ª Divisão Nacional – o Beira-Mar, o
Monte, o Estarreja Andebol
Clube, o Académico de Viseu,
o Sporting de Espinho e o Carregal do Sal. As ambições não
são desmedidas, de acordo
com o responsável técnico “auri-negro”. “Ninguém nos pode
exigir, nesta época, vitórias ou
títulos. Todos os que estão
neste projecto fazem-no por
amor à camisola, de borla. Vai
ser um trabalho que terá frutos
no futuro, mas é importante
perceber que os atletas nunca
jogaram todos juntos e alguns
deles já não jogavam andebol
há alguns anos”.
Reforçar o ecletismo
No jogo de apresentação estiveram presentes vários elementos da direcção “auri-negra”. Entre eles Afonso Miranda, vice-presidente, que tem
acompanhado de perto o crescimento do andebol do clube.
Para o responsável, o regresso
da modalidade significa muito,
conforme assume. “Para nós,
é fundamental o ecletismo. É

nesse sentido que queremos ir.
E o andebol, assim como o hóquei, são um exemplo, porque
nascem num cenário de dificuldades e conseguem encontrar atletas que jogam por carolice, por respeito ao clube”,
salienta. Como tal, o responsável assume que ninguém “espera ou exige” resultados desportivos “a curto prazo”. O objectivo principal é “criar bases
de sustentação”, que permitam
ao Beira-Mar “voltar a ser o
clube de referência no andebol”, retomando um papel “que
já foi seu”. Neste ano não haverá, por isso, “qualquer responsabilidade de se lutar pela
subida de divisão”.
Sobre o pavilhão e a possibilidade, cada vez mais próxima, de ser demolido, Afonso
Miranda garante que tudo está
a ser tratado com a celeridade
e a urgência devida e que a Direcção e António Cruz já tem
“protocolos assinados” que serão tornados públicos “em
breve”. No entanto, fica a garantia: “Nenhuma modalidade
vai ficar sem espaço para treinar e jogar”. |

PLANTEL DO BEIRA-MAR 2014/2015
Jogador
Paulo Aló
Paulo Bizarro
Diogo Pinho
Ricardo Dias
Carlos Santos
Vasco Coelho
Pedro Ferreira
Sérgio Costa
Michael Vaz
João Vieira
João Pereira
Tiago Novo
André Miranda
André Calisto
Nuno Batista
Carlos Rocha

Posição
Guarda-Redes
Guarda-Redes
Guarda-Redes
Ponta Esquerda
Lateral Esquerdo
Central
Central
Lateral Direito
Lateral Direito
Ponta Direita
Ponta Direita
Ponta Direita
Universal
Pivot
Pivot
Pivot

Último clube representado
São Bernardo
São Bernardo
Alavarium
São Bernardo
Alavarium
Ac. Viseu
São Bernardo
IAC
Alavarium
Alavarium
IAC
Avanca
Alavarium
ADREP
----São Bernardo

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Treinador-adjunto: Francisco Costa
Directores: Rui Marques, Fernando Carvalho e António Ferreira
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Equipa de andebol do Beira-Mar
vai estar à altura do desafio P28
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Segunda parte demolidora
garante liderança isolada
Diferença O São Bernardo continua em grande no arranque do campeonato.
O S. Paio de Oleiros só conseguiu dar réplica na primeira parte
D.R.

S. PAIO DE OLEIROS

20

Treinador: Fernando Santos.
António Silva (1), Miguel Braga (2),
Diogo Ferreira (1), Mário Lopes (2), Ricardo Diogo, Fernando Rodrigues (1) e
Nelson Nunes (2) – sete inicial – Luís
Costa, Daniel Ribeiro (1), Tiago Teixeira
(9), Bruno Macedo, Daniel Castro, Hugo
Oliveira (1) e João Filipe.

SÃO BERNARDO

31

Treinador: Ulisses Pereira
João Pinto, Ulisses Ribeiro (4), Tiago
Azenha (4), Fernando Marques (4), Rodrigo Gouveia (2), Sérgio Gouveia (4) e
André Oliveira – sete inicial – Hélder
Carlos (1), Augusto Pereira (1),Tiago
Sousa (6), Tiago Portas (1), Jorge
Pereira, Jorge Faustino (2), Rui Oliveira,
João Pinho e Albano Lopes (2).
Pavilhão do São Paio de Oleiros.
Assistência: cerca de 300~
espectadores. Árbitros: Alberto Alve
e Jorge Fernandes (A.A. Braga).
Cronometrista: Miguel Figueiredo (A.F.
Aveiro). Ao intervalo: 12-14.

Andebol
2.ª Divisão Norte

Avelino Conceição
Depois da última vitória “arrancada a ferros” frente à Artística
deAvanca , o São Bernardo partia para esta difícil deslocação a
Oleiros não só na liderança, bem
como motivadíssima, sendo
que no retângulo de jogo viria a
confirmar todo o favoritismo
que lhe era atribuído, ainda que
os números finais sejam algo
inesperados, tendo em conta o
equilíbrio da primeira parte.
No primeiro tempo ninguém
conseguiu “fugir” no marcador,
levando a que um pavilhão com-

A equipa do São Bernardo está a ter um bom arranque de época

pletamente cheio vibrasse com
as constantes alternâncias.Ainda
assim, foi a equipa de Ulisses Pereira que foi para o intervalo com
dois golos de vantagem.

Reentrada fortíssima
desequilibra encontro
O São Bernardo “entrou com
tudo” na segunda parte e fez
um parcial de 4-0,passando ra-

pidamente de um equilibrado
12-14 para um claro 12-18, vantagem que continuou a aumentar, tal foi a forma demolidora com que jogou. Defendendo bem, com rápidos contra-ataques e um grau elevado
de eficácia, o São Bernardo,
que está fortíssimo e superconfiante, “matou” o jogo, tudo
isto perante um S. Paio de Oleiros que não revelou argumentos para tentar uma resposta à
“avalanche” adversária.
Marcou apenas 3 golos em
13 minutos e viu a vantagem
dos forasteiros passar rapidamente os 10 golos. Começava
a “escrever-se”a terceira vitória
do São Bernardo em outras
tantas partidas já disputadas.
Com toda esta margem, o
técnico aveirense deu minutos
de jogo a todos os seus atletas
num encontro em a sua equipa
soube tornar fácil a vitória. O
conjunto da casa acabou praticamente de rastos um jogo
em que em toda a segunda
parte não se encontrou. Excelente arbitragem da dupla bracarense. |

2.ª DIVISÃO NACIONAL
Seniores Masculinos
Zona Norte – 2.ª Jornada
FC Porto B-Académico
25-16
Marítimo-Arsenal Devesa 1 Nov.
FC Gaia-São Mamede
24-29
S. Paio Oleiros-S. Bernardo 20-31
Artística Avanca-AC Fafe
25-19
Fermentões-Santana
33-30
Sanjoanense-Boavista
30-25
Classificação
J V E D GM-GS P
São Bernardo

3 3 0 0 91-64

9

Artística Avanca 3 2 0 1 80-67

7

AC Fafe

3 2 0 1 88-64

7

FC Porto B

3 2 0 1 85-76

7

São Mamede

3 2 0 1 75-70

7

Arsenal Devesa 2 2 0 0 69-61

6

Boavista

3 1 0 2 77-84

5

Sanjoanense

3 1 0 2 79-80

5

S. Paio Oleiros

3 1 0 2 68-82

5

FC Gaia

3 1 0 2 97-93

5

Fermentões

3 1 0 2 76-95

5

Marítimo

1 1 0 0 36-28

3

Santana

3 0 0 3 68-97

3

Académico

2 0 0 2 40-63

2

Próxima jornada
Académico.Fermentões, Arsenal
Devesa-FC Porto B, São
Mamede-Marítimo, S. BernardoSanjoanense, Ac. Fafe-S. Paio
Oleiros, Santana-Artística
Avanca, Boavista-FC Gaia.
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Tiago Rocha: «Uma entrada muito positiva»
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/

marca 2 golos e estreia-se a ganhar na champions
, 30 setembro de 201400:02
O internacional Tiago Rocha fez a sua estreia pelo Wisla Plock na Liga dos Campeões, marcando 2
golos na vitória clara (28-19) da sua equipa frente aos turcos do Besiktas, em jogo disputado na
Polónia, correspondente à 1.ª jornada do Grupo B.
"Não fui dos jogadores mais interventivos, mas senti-me bem e marquei golos. O jogo não foi fácil. E
creio que o Besiktas até pode roubar pontos a algumas das equipas. Acaba por ser uma entrada muito
positiva na Liga dos Campeões, onde queremos passar à próxima fase. Segue-se um jogo muito difícil,
no domingo, em Barcelona, mas o conjunto está a trabalhar bem e encontra-se confiante", considerou
o pivô.
Também no Grupo B, para além da vitória do Wisla Plock, os dinamarqueses do Kolding venceram
(35-21) em casa os alemães do Flensburg, impondo uma pesada derrota ao campeão em título,
enquanto os espanhóis do Barcelona foram ganhar (38-28) ao reduto dos suecos do Alingsas.
Tiago Rocha também está a realizar uma excelente campanha na Superliga da Polónia, pois o Wisla
Plock soma quatro vitórias em outros tantos jogos:"O nosso objetivo é destronar o campeão Kielce.
Temos amanhã [hoje] mais uma partida, frente ao Stal Mielec [5.º classificado] e só o triunfo
interessa."
O Wisla Plock lidera a tabela (8 pts.), a par do Kielce e Zabrze.
A.R.
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Madeira SAD perde com Águas Santas
A equipa masculina do Madeira
Andebol SAD perdeu ontem na
Maia, no reduto do Águas Santas, por
26-24, em jogo relativo à terceira jornada do Campeonato Fidelidade
Andebol 1.
Com este desfecho, a equipa
orientada por Paulo Fidalgo ocupa o
quarto lugar, com sete pontos, a dois
apenas do líder Sporting que ontem
venceu em casa do Passos Manuel,
por 37-24.
Na próxima jornada, a quarta, a

equipa madeirense recebe a visita
do ABC/UMinho, um dos candidatos ao título que ontem também
triunfou, batendo o Maia/ISMAD,
pior 36-32.
Nos femininos, o Madeira Andebol SAD e o CS Madeira disputam
este fim-de-semana as 2ª e 3ª jornadas do Campeonato Multicare 1ª Divisão Feminina. Ontem, Madeira
SAD venceu o Juventude do Mar, por
25-14, enquanto o CS Madeira bateu
o ADA João de Barros, por 28/26.
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FUTEBOL
• I Liga Portuguesa, 6.ª jornada:
Estoril-Benfica (Vasco Santos),
às 18:30 no Estoril; Braga-Rio
Ave (Bruno Esteves), às 20:30
em Braga, ambos na SportTV1.
• Treino do Marítimo, às 10:00
no Estádio da Imaculada Conceição (Santo António)
• Treino do Nacional, às 10:00
no Estádio da Madeira (Choupana), seguido de conferência
de imprensa. Viagem para Lisboa, às 17:00.
• Treino do União, às 10:00 no
Complexo do Vale Paraíso. Via-

27-09-2014
gem para Lisboa à tarde
• Jogo de treino entre o Marítimo B e o CS Marítimo, às
10:00 no Estádio de Machico.
TÉNIS DE MESA
• Madeirenses Marcos Freitas,
Ana Cristina Neves e António
Jorge Fernandes (técnico) nas
seleções nacionais que disputam o Europeu, no MEO Arena,
em Lisboa. Hoje: meias finais
masculinas (18:00) e femininas
(10:00), na SportTV2.
ANDEBOL
• Campeonato Nacional da I Divisão Masculina, 3.ª jornada:

Tiragem: 14900

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,60 x 6,79 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Águas Santas - Madeira SAD,
às 18:00 no Pavilhão de Águas
Santas.
• Campeonato Nacional da I Divisão Feminina, 2.ª jornada: Madeira SAD - Juventude Mar, às
15:00 no Pavilhão do Funchal;
Sports Madeira - São João de
Barros, às 17:00 no Pavilhão do
Funchal.
DANÇA DESPORTIVA
• O clube "Prestige Dance" representa a Madeira, com 19
pares, no Campeonato Nacional
de Dança e Portugal Open, ao
logo da tarde / noite nas instala-

ções dos "Alunos de Apolo",
em Lisboa.
HÓQUEI EM PATINS
• Campeonato Nacional da II
Divisão / Zona Sul, 2.ª jornada:
Marítimo - Castrense, às 18:00
no Pavilhão dos Barreiros.
JUDO
• César Nicola (Naval do Funchal), participa no no Campeonato do Mundo de Veteranos,
na categoria de M2 -73 Kg , na
cidade de Málaga (Espanha ).
CURSO
• Inscrições para Curso de Treinadores de Futebol de de Futsal

– UEFA BASIC e Raízes – Níveis
1 e 2, até dia 30.
GOLFE
• Madeirense Mónia Bernardo
participa na quarta edição do
Açores Ladies Open, no Batalha
Golf Course da ilha de São Miguel.
• Clube de Golf Santo da Serra
será palco do Torneio PT Empresas, disputado no Championship Course
(Machico/Desertas), com a presença de mais de uma centena
de jogadores, com primeira
saída pelas 09:30.
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Fase final do Europeu de andebol alargada
a 24 equipas em 2020
Em 2020, o Europeu de andebol masculino vai ser organizado conjuntamente por Áustria,
Noruega e Suécia
A fase final do Campeonato da
Europa de andebol masculino vai
passar a ser disputada por 24 seleções a partir de 2020, depois da decisão aprovada no 12.º congresso
da Federação Europeia de Andebol.
A decisão de aumentar o número de seleções de 16 para 24 foi tomada com votos favoráveis dos 46
países presentes, a uma proposta
do presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira,
e do seu homólogo da federação da
Finlândia.

Em 2020, o Europeu de andebol masculino vai ser organizado
conjuntamente por Áustria, Noruega e Suécia.
O congresso, que decorre em
Dublin, aprovou também algumas
mudanças ao nível dos Europeus
das camadas jovens, que na prática ditarão o fim das atuais fases
de qualificação.
Com o novo modelo, as seleções nacionais serão integradas em
duas divisões, com base nos resultados obtidos nos últimos oito anos.
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Seleção vence Tunísia
Portugal vai disputar o apuramento para o
Campeonato da Europa de andebol de 2016,
marcado para a Polónia, com as seleções da
Hungria, Rússia e Ucrânia, inseridas no Grupo
5 da fase de qualificação.
A seleção portuguesa de andebol venceu a Tunísia por 27-26,
no segundo jogo particular com a
equipa magrebina, desta vez disputado em Tábua, de preparação
para o “play-off” do Campeonato
da Europa de 2016.
Dias antes, no Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital, Portugal vencera a Tunísia por 31-29.
O segundo encontro entre as
duas seleções voltou a ser marcado pelo equilíbrio, embora tivesse existido mais contacto físico e
mais faltas.
Portugal esteve melhor até aos
25 minutos, altura em que vencia por 14-11, mas os tunisinos
conseguiram chegaram à igualdade até ao intervalo.
Mesmo em cima do minuto
30, na marcação de um livre de
sete metros, o ponta Pedro Solha
permitiu a defesa do guarda-redes
da Tunísia, gorando-se a possibilidade da equipa das “quinas” chegar em vantagem no fim do primeiro tempo.
No início da segunda parte, a
seleção magrebina deu continuidade ao bom momento com que
tinha terminado os primeiros 30

minutos e colocou-se em vantagem até aos 22 minutos, altura
em que vencia por 23-22.
Um minuto depois, Fábio Antunes empatou e o jogo voltou a estar mais equilibrado, embora com
a Tunísia por cima do jogo.
O mesmo jogador voltou a empatar aos 27 minutos, a 25 golos, e a partir daí a seleção nacional manteve-se na frente até final.
Cláudio Pedroso, que foi o melhor marcador de Portugal no jogo,
com seis golos apontados, consumou a reviravolta, aos 28 minutos, que foi confirmada por Ricardo Moreira.
Além dos guarda-redes das
duas formações, que efetuaram
várias defesas, destacaram-se os
portugueses Pedro Portela e Ricardo Moreira, cada um com cinco
tentos, e os tunisinos Kamel Alouini e Jihed Jaballah, ambos com
seis.
Portugal vai disputar o apuramento para o Campeonato da Europa de andebol de 2016, marcado para a Polónia, com as seleções
da Hungria, Rússia e Ucrânia, inseridas no Grupo 5 da fase de
qualificação.
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CAMPEONATO FIDELIDADE ANDEBOL 1

Sporting da Horta
vence maia iSmai em casa

DR

Susana Garcia
g O Sporting da Horta recebeu e venceu o Maia ISMAI este sábado, por
34-23, num jogo em atraso da primeira
jornada do Campeonato Fidelidade
Andebol 1.
Neste segundo jogo, o SCH apresentou-se mais confiante do que no primeiro encontro frente ao Madeira SAD. A
equipa da Maia ISMAI, não foi feliz
nesta sua deslocação à Horta. Em caso
de vitória, esta formação da Maia juntava-se ao grupo das três equipas que
somam por vitórias os jogos disputados.
O Sporting da Horta entrou em
campo determinado e chegou ao intervalo a ganhar por 14-12, diferença que,
na segunda parte, o Maia ISMAI permi-

tiu que se fosse dilatando. O Sporting da
Horta dominou por completo a partida e
no segundo tempo assegurou a sua primeira vitória do campeonato.
A terceira jornada arranca dia 27 de
setembro, e coloca frente a frente o
Benfica - Santo Tirso. O ABC, defronta

o ISMAI e o Águas Santas joga com o
Madeira SAD. Já o Belenenses vai
jogar com o Xico Andebol e o Passos
Manuel, enfrenta o Sporting. O SC
Horta recebe em casa o FC Porto, no
jogo que está marcado para as 21h00,
no Pavilhão da Horta.
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ÒÒandebol

torneio da SIR 1º Maio
continua este fim de semana
foto: Arquivo

Juniores masculinos da SIR entram em ação este fim de semana

D

epois de no fim de semana passado se terem
realizado os jogos dos
escalões de seniores e
juvenis, o IV SIR 1º Maio
CUP/N Belchior está de volta com partidas
dos escalões de iniciados e juniores.
Sábado, o dia arranca às 9h30 com o
jogo entre a SIR 1º Maio e a Sanjoanense
(iniciados masculinos). Cerca de uma hora
depois, o clube de Picassinos mede forças
com O Sismaria em juniores masculinos.
Para as 12 horas está agendado o jogo
entre Sanjoanense e Sporting (iniciados
masculinos) e 90 minutos depois os dois

clubes voltam-se a encontrar mas na categoria de juniores masculinos. Às 15h45
tem lugar o jogo entre SIR 1º Maio e Sporting (iniciados masculinos) e às 17 horas
jogam os juniores masculinos da SIR 1º
Maio com a Sanjoanense.
No domingo, são as meninas que entram em ação.
O dia abre com o confronto entre os iniciados da SIR 1º Maio e a Sanjoanense.
75 minutos depois joga-se a partida entre
as formações juniores de Picassinos e do
Maiastars.
Seguem-se os seguintes jogos: Sanjoanense x Valongo (iniciados femininos),

Maiastars x Salreu (juniores femininos), SIR
1º Maio x Valogo (iniciados femininos) e
SIR 1º Maio x Salreu.
ÒÒTaça de Honra
com calendário definido

Entretanto são já conhecidos os jogos
da Taça de Honra da Associação de Andebol de Leiria. Na primeira jornada, a
4 de outubro, a SIR 1º Maio desloca-se à
Batalha. O segundo jogo dos marinhenses
está agendado para dia 18 de outubro,
com uma deslocação a Leiria para defrontar a Juve Lis e dia 1 de novembro, a SIR
1º Maio joga em casa com o Sismaria. ß
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Campeonato Nacional de Seniores Masculinos da 2.ª Divisão de Andebol

Sanjoanense voltou a “escorregar”
AA S. Mamede, 26
Sanjoanense, 23
Jogo no Pavilhão Eduardo Soares.
Árbitros: André Rodrigues e Nuno Gomes.
AA S. Mamede: Fernando Magalhães, Tomás Garcez, José Xavier, Reginaldo Modenes, Bruno Marinho, Jerusio Albuquerque,
Vasco Nogueira, João Pimentel, Diogo
Pereira, Luís Cunha, Gustavo Almeida,
Daniel Paiva, João Lopes.
Treinador: José Xavier.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, António
Brandão, Hélder Santos, Fábio Cardoso,
Fabian Scheck, Rui Costa, Emanuel Silva,
Pedro Amorim, Xavier Costa, Daniel
Valente, Bruno Pinho, Eduardo Pereira,
Ruben Silva.
Treinador: Nuno Batista.
Ao intervalo 16-16.

A Sanjoanense não começou bem este jogo. Com a equipa
desfalcada de vários jogadores
influentes, o técnico foi efetuando várias alterações, nomeadamente na primeira linha,
com o objetivo de aumentar o
rendimento da equipa, que praticamente iniciou o jogo com um
parcial de três golos negativos.
Ainda assim, a Sanjoanense parecia ser a equipa com a
melhor frescura física, pelo que
a cerca de dez minutos do intervalo, aproveitando o desgaste
dos locais e após um desconto
de tempo, conseguiu recuperar

da desvantagem, chegando ao
intervalo com um empate a 16
golos.
Na segunda parte os alvinegros não conseguiram manter o
mesmo ritmo e a diferença de três
golos surgiu novamente. Falhas
na concretização e períodos longos em inferioridade numérica,
bem como algumas sanções de
dois minutos, acabaram por levar
a este desfecho.
Não foi um jogo bonito, mas
a Sanjoanense também se pode
queixar da arbitragem.
De salientar a exibição de
Bruno Pinho, que apesar de
praticamente não ter jogado na
segunda parte, devido às sanções
que foi sujeito, foi o melhor marcador do encontro com oito golos
apontados. Em destaque esteve o
guarda-redes, ainda júnior, Bruno
Guerra, que entrou pela primeira
vez num jogo oficial de seniores
e que com uma série de boas
defesas demonstrou que a equipa
pode contar com ele.
Na próxima jornada a Sanjoanense defronta o Boavista FC.

Agenda
Seniores masculinos
Sanjoanense-Boavista FC
Dia 27, ás 17h00, Pavilhão Travessas
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