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Sub-20 ganham à França
-, Seleção masculina defronta Dinamarca, hoje, no
Europeu de Celje
A Seleção sub-20 masculina estreou-se com vitória importante frente à
França, 32-28, no Grupo D
do Europeu a decorrer em
Celje, Eslovénia. A perder ao
intervalo por 12-14 após uma
1.ª parte dominada pelos
franceses, Portugal iniciou
a etapa complementar com
muita vontade de vencer,
empatando (17-17) aos 48
minutos pela primeira vez e
assumindo a liderança em

toda a linha, selando triunfo por quatro golos de diferença, sendo 12 da autoria
de Diogo Silva, melhor marcador do encontro e ainda o
MVP da jornada inaugural
de Portugal.
«Foi uma vitória muito
importante em termos anímicos. Esta França algum dia
teria de perder e é muito bom
que tenha sido com Portugal.
Temos de assentar pés no
chão e pensar no próximo
adversário, Dinamarca»,
analisou o treinador Nuno
Santos sobre o jogo e adversário desta tarde (18 h).
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ANDEBOL

FC Porto já
abriu época
-, Reforço Fábio Magalhães
e treinador sueco prontos
para trabalhar «no duro»
No primeiro dia de trabalho da
equipa de andebol, o FC Porto deu
voz a uma das caras novas do
plantei, Fábio Magalhães, 30 anos e
ao treinador, o sueco Magnus
Andersson, em funções desde abril.
Com contrato para três temporadas,
o primeira linha internacional
português, que esteve emigrado
nos franceses do Chartres, gostou,
para já, da «sensação muito boa»de
vestir a camisola azul e branca,
garantindo ter rumado ao Porto
para conquistar títulos, depois de se
fazer notar no ABC, Sporting e
Madeira SAD, que «a adaptação
tem sido muito fácil, pois encontrei
aqui pessoas que conheço muito

Magalhães gosta de se ver de azul

bem», e que o novo treinador «será
bom para mim e para os meus
colegas». Tanto assim que logo nas
apresentações Andersson deu
conta dos seus planos: «Temos um
trabalho muito duro pela frente e
espero que cada jogador seja
profissional. Temos de começar pelo
início, pois temos um treinador e
alguns jogadores novos. Queremos
divertir-nos, mas temos de
trabalhar duro, sabendo que temos
uma boa equipa. Podemos jogar
melhor do que no ano passado, mas
temos de trabalhar duro.»
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Desporto
EUG 18
ANDEBOL

27-17
28-25
31-33
29-31

BADMINTON
Singulares femininos
Final
R. Pancasari-L. Yang
0-2
Singulares masculinos
Final
V. Singer-Y. Bay
0-2
Pares femininos
Final
Ilyinskaya/Lesnaya-ltenbeck/Wich
2-1
Pares masculinos
Final
Laemmel/Martinez
Baures/Gangloff
0-2
Pares mistos
Final
Kargaev/Vorobeva-Naing/Yang 2-0

Femininos
Equipas
5.º e 6.º lugares
Camilo J. Cela-Innsbruck
7.º e 8.º lugares
Mainz-Roterdão
9.º e 10.º lugares
Lisboa-Munique
13.º e 14.º lugares
Ozyegin-Zurique
15.º e 16.º lugares
NTNU-Lisboa

1-2
2-1
2-0

Masculinos
Equipas
5.º e 6.º lugares
Stirling-Porto
7.º e 8.º lugares
Munique-Grenoble Alpes
9.º e 10.º lugares
St.Gallen-Roterdão
11.º e 12.º lugares
Univ. Ed .Fisica-Nova Lisboa
13.º e 14.º lugares
UC/ACC-Mainz
15.º e 16.º lugares
Oslo-Belgrado
17.º e 18.º lugares
Atenas-Dubrovnik
19.º e 20.º lugares
Liechtenstein-Donja Gorica

3-0
1-2
0-3
0-2
1-2
??
2-0
2-0
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Fernando Gomes
inaugurou
novo sintético
do Universitário

Dia de consagração
no badminton
e no andebol

0-2
2-0

Femininos
Meias-finais
Belgrado-Rijeka
3-2
Istambul-Lausanne
1-3
Apuramento 5.º ao 8º lugares
Colónia-Bordéus
3-0
Bolonha-Bacau
3-1
Apuramento 9.º ao 12.º lugares
Innsbruck-Amesterdão
0-3
Helsinki-U. Minho
1-2
Apuramento 13.º ao 16º lugares
Porto-Marin Barleti
3-1
Maribor-Oslo
3-0
Masculinos
Meias-finais
Beykent-Nis
3-0
Bolonha-Toulouse
0-3
Apuramento 5.º ao 8º lugares
Jyvaskyla-Dasgestan
0-3
Tallinn-Osijek
1-3
Apuramento 9.º ao 12.º lugares
Porto-Istambul
0-3
Giessen-Lausanne
0-3
Apuramento 13.º ao 16.º lugares
Arctic-Konstanz
0-3
UC/ACC-Wroclaw
1-3
Todos os resultados e o programa
do dia podem ser consultados em
www.eug2018.com

TÉNIS

País: Portugal

Belgrado-Lausanne (femininos), às 18h00, e Beykent-Toulouse (masculinos), às 20h30,
disputam as finais de voleibol, no Pavilhão 3 do Universitário. No ténis, disputam a medalha de ouro Sevilha-Innsbruck (masculinos) e Bordéus-Stirling (femininos), às 10h00.

VOLEIBOL
Femininos
Final
Marselha-Nijmegen
3.º e 4.º lugares
Belgrado-Colónia
5.º e 6.º lugares
HFPV-Pitesti
7.º e 8.º lugares
Lithuanian-Rijeka

Pág: 18

Títulos europeus de ténis e voleibol entregues no Universitário

Resultados do dia
Masculinos
Final
Bochum-Marselha
25-19
3.º e 4.º lugares
Barcelona-Suceava
21-25
5.º e 6.º lugares
Nijmegen-U. Minho
34-32
7.º e 8.º lugares
Belgrado-Oslo
33-18
Apuramento 9.º ao 11.º lugares
UC/ACC-Yeditepe
30-26

Meio: Imprensa

Dia 6 Ouro do badminton viajou para a Ucrânia, Rússia
e França. No andebol, brilharam as francesas e os alemães
EUG

Aix-Marselha com motivos para festejar

Coimbra consagrou ontem
mais uma série de campeões
europeus universitários.
No badminton, as medalhas
viajaram para vários países.
Lilian Yang (Nottingham)
venceu (2-0) Rosy Pancasari
(Estrasburgo) e conquistou o
ouro na prova de singulares
femininos. O bronze sorriu a
Maryna Ilynska e Vladyslava
Lisna (ambas de Kharkiv).
Entre os homens, o francês
Valentin Singer (Bordéus) superou o turco Yusuf Bay (Uludag) e subiu ao lugar mais alto
do pódio em singulares.
Nas duplas femininas, a vitória foi para a Universidade Técnica Nacional do Instituto Politécnico de Kharkiv (Ucrânia)
que venceu a U. Duisburgo-

EUG

Badminton terminou em clima de festa

Essen (Alemanha) por 2-0. As
medalhas de bronze foram
entregues Zagreb (Croácia) e
Radboud (Holanda).
Em duplas mistas, a Universidade Lobachevsky (Rússia)
bateu Nottingham (Reino Unido), por 2-0. Enquanto os
bronzes foram, ambos, para
Estrasburgo (França).
A fechar, em pares masculinos, os franceses de Estrasburgo tiveram domínio absoluto ao assegurar os dois lugares mais altos do pódio. O
bronzes sorriu a Leuven (Bélgica) e a Berna (Suíça).
No andebol, a Universidade
de Aix-Marselha conquistou a
prova feminina ao vencer na
final as holandesas da Radboud University Nijmegen (27-

17). O pódio fechou com a Universidade de Belgrado (venceu
Colónia, por 28-25). Entre os
homens, a Aix-Marselha também foi à final, mas não foi tão
feliz ao perder com os alemães
de Bochum (25-19). No 3.º lugar
ficaram os romenos de Suceava que superaram Barcelona
(25-21). A Universidade de
Coimbra/Académica fechou a
sua participação com uma
vitória sobre os turcos da Universidade de Yeditepe (30-26).
Sorte diferente teve o voleibol
da UC/AAC que perdeu com os
polacos de Wroclaw (1-3) e hoje
disputa o 15.º e 16.º lugares contra Arctic (Noruega).
No ténis, a equipa masculina
coimbrã ficou em 14.º, após a
derrota (1-2) com Mainz.|

Fernando Gomes, presidente
da Federação Portuguesa de
Futebol, esteve ontem no Estádio Universitário de Coimbra,
onde decorrem os EUG2018, e
inaugurou de forma simbólica,
com um pontapé numa bola
ali colocada para a ocasião, o
requalificado campo de futebol
que conta agora com um relvado sintético.
O líder da FPF foi acompanhado na visita por Mário Santos, secretário-geral dos Jogos,
Daniel Monteiro, presidente da
FADU e Amílcar Falcão, vicereitor da Universidade de
Coimbra.
«Satisfação de estar aqui,
sempre temos afirmado enquanto dirigentes da FPF da
importância da articulação da
actividade federada com desporto escolar e desporto universitário, e esta é a consumação do nosso apoio para estes
Jogos. Essa conjugação entre
prática de desporto universitário com federada é de saudar,
incrementar e apoiar para que
se concretize em outro tipo de
conquistas», afirmou Fernando Gomes. O dirigente visitou ainda “A Casa de Portugal”, espaço dedicado à exposição das conquistas de desporto universitário português
ao longo dos anos, presente no
complexo desportivo do estádio, pertença da FADU. |
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Desporto
EUG 18

Futsal e canoagem abrem amanhã a “segunda parte” dos EUG
Os Jogos Europeus entram amanhã na “segunda fase” com a estreia do futsal e
da canoagem, enquanto no domingo arranca o basquetebol 5x5 e o futebol.
Judo (segunda-feira) e rugby de 7 (quarta-feira) serão as últimas a entrar em cena.

“Foi uma experiência brutal”
Reportagem Ana e Rita têm um coelho, o Sérgio, que as acompanha para todo o lado.
São de Viana do Castelo, estudam na UBI e foram felizes em Montemor-o-Velho
Ricardo Ferreira Santos
São gémeas, têm 19 anos, remam juntas há 8 anos e têm
um coelho, o Sérgio, que é amplamente mimado pelas duas.
Ana e Rita Ferreira são atletas
do Viana Remadores do Lima,
mas representaram a Universidade da Beira Interior no Europeu Universitário, naquela
que é uma experiência para a
vida.
«Foi uma experiência brutal,
a organização está impecável,
só os transportes é que é mais
complicado porque estamos
mais longe do centro, mas eles
estão a fazer tudo para ajudar»,
começou por dizer Ana ao Diário de Coimbra.
O sorriso está sempre presente no discurso das irmãs
para quem remar uma com a

outra «é espectacular». «É diferente, não precisamos de falar,
sentimos as coisas e nunca fizemos competição uma contra
a outra. Penso que não sei remar de outra forma», acrescentou.
Competir num Europeu é
algo «completamente diferente». «Temos a noção do que é o
remo em Portugal, mas no final
da prova estávamos a trocar
ideias com o treinador, porque
nós somos tipo “relogiozinho”
e em Portugal isso traz-nos
vantagens, mas fora é completamente diferente. As outras
atletas parece que largam novamente aos 1.000 metros» referiu Rita Ferreira.
No final ficou, «a sensação de
dever cumprido». «Temos de
olhar para as outras ver o que
fazem, como treinam e ver as

RICARDO FERREIRA SANTOS

técnicas de remada que são diferentes. Não largam tão forte,
mas aos 1.000 largam novamente e nós não», frisou Rita.
Vontade de crescer
Quanto a metas, ambas lembram que o objectivo passava
pelo título nacional e quando o
conseguiram tiveram de redefinir metas. Se chegar à selecção
«é muito difícil», lembram que
estes Europeus Universitários
deram «um gostinho diferente»
e o pensamento volta-se para
«a Suécia para o ano».
De resto, em Montemor, trocaram ideias com outras equipas que as poderão fazer crescer na modalidade. «Oxford ganhou-nos e fomos falar com
elas. Queremos lá ir remar com
elas, aprender entre os “tubarões”. Preferimos ser peixinhos

Ana e Rita Ferreira trouxeram o coelho Sérgio ao Europeu

pequenos num aquário grande, do que ser peixe grande em
aquário pequeno onde não se
tem margem para crescer», rematou Rita.
Ambas estiveram em Coimbra um semestre, mas mudaram o rumo e estão na UBI, em
Medicina. Na cidade do Mondego, ainda treinaram na Académica, emblema que as recebeu, sublinham, «muito bem».
Coelho é “mimado”
Ana e Rita começaram a remar há 8 anos. «Estávamos a
estudar junto ao rio e estava a
decorrer a Taça de Portugal em
Viana e achámos o remo tão
fixe e começámos logo a seguir», recordou Ana.
Aacompanhar as duas jovens
está Sérgio, um coelho de pelo
branco que centra muitas das
atenções. «Sempre fomos doidas por roedores e tínhamos
um porquinho da Índia. Sempre quisemos um coelho, mas
a mãe não deixava, então chegámos à faculdade e apaixonámo-nos pelo Sérgio. É mimado, acompanha-nos nas
provas todas», contou Rita. |

Fotos
do dia
Inauguração
Um pontapé de Fernando Gomes a inaugurar o novo relvado
sintético do Estádio
Universitário
 Esforço
Tenistas têm dado o
máximo nos courts do
Estádio Universitário

3
1

Sorrisos
No pódio europeu de
badminton, a felicidade é conjunta
Serviço
Os turcos de Beykent
“voaram” diante de Nis
e garantiram um lugar
na final do Europeu

2

4
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20 DE JULHO DE 2018 SEXTA-FEIRA N.º 29.981 DIÁRIO JORNAL REPUBLICANO ÓRGÃO REGIONALISTA DAS BEIRAS HÁ 88 ANOS A INFORMAR

0,80 €

DiáriodeCoimbra

Fundador Adriano Lucas (1883-1950) | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas

CHUC deu início a cirurgia
inovadora que trata
sequelas de AVC Coimbra | P7
Expofacic
facilita acesso
ao recinto
e investe no som
Cantanhede | P12

Ministério Público averigua irregularidades
na reconstrução de habitações Pedrógão Grande | P16

JUSTIÇA EM COIMBRA
MAIS RÁPIDA E EFICAZ
Relatório indica que o Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra está com uma taxa de resolução
próxima dos 100%, com a recuperação processual praticamente concluída Páginas 2 e 3
FERREIRA SANTOS

Requalificação
urbana do
Cabedelo arranca
em Setembro
Figueira da Foz | P13

Especial ExpOH Nesta
+Festas
edição
de S. Tomé

EUG 2018:
jogam-se
hoje as finais
de voleibol
e de ténis
P18 e 19

Hugo Almeida
com vontade
de fazer golos
e ajudar Briosa
a subir à I Liga

Valorizadosl
acessos da Lousãl
à Senhoral
da Piedadel

P20

Pessegueiro
empenha-se
em cativar turistas
Pampilhosa da Serra | P15

Programa Valorizar aprovou candidatura de quase 370 mil euros para melhorar os
percursos pedonais e a iluminação pública Página 11
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Bruno Landim representava o Xico Andebol.

Madeira SAD garante
Bruno Landim
É o mais recente reforço que a direção do Madeira Andebol SAD garante para o plantel do versão
2018/2019. Chama-se Bruno Landim, tem 25 anos e é lateral direito.
Internacional por Cabo Verde, veio
para Portugal na temporada
2015/2016 para alinhar no FC Porto
B tendo posteriormente sido cedido
ao Xico Andebol de Guimarães.
Agora transita para o projecto comandando pelo técnico Paulo Fidalgo. Uma transferência que acontece
num plano das excelentes relações
entre as duas direções, com o Xico
Andebol a ceder este andebolista

dos seus quadros, dando assim uma
oportunidade para que este jovem
possa evoluir numa equipa com
mais ambição. Bruno Landim destacou-se na época de estreia na la Divisão, apontando mais de 160 golos
ao longo de todo o seu percurso em
Guimarães e foi um dos jogadores
em constante destaque no Grupo B,
tendo alcançado 91 golos em 14 jogos. Lateral direito com quase 2,00
metros é um andebolista que apresenta bons recursos defensivos e
ofensivos e será umas das grandes
apostas da SAD para as próximas
duas épocas. H.D.P.
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… e o andebol na TVI
Para a TVI “passa” o andebol, e já a partir de hoje, com a TVI24 a transmitir em direto, a partir das 16h00, o sorteio do campeonato da primeira divisão.
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Europeu de andebol: sub-20

Portugal estreou-se
com vitória
A seleção portuguesa de andebol masculino estreou-se ontem no Europeu de sub-20 com uma
vitória sobre a França por 32-28, em jogo da primeira jornada do Grupo D, disputado em Celje, na Eslovénia.
Diogo Silva, com 12 golos, foi o melhor marcador do encontro, tendo sido ainda eleito o melhor jogador em campo (MVP).
Portugal defronta hoje a Dinamarca.
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ANDEBOL BRUNO LANDIM
É REFORÇO DO MADEIRA SAD
Bruno Landim, lateral-direito internacional
por Cabo Verde, de 25 anos, será jogador do
Madeira SAD. O meia distância de dois
metros, ex-Xico Andebol, assinou contrato
com os insulares para as duas próximas
temporadas. Bruno Landim é assim o quinto
reforço da equipa de Paulo Fidalgo, depois de
Ulisses Ribeiro, Rúben Sousa, Elias António e
Valter Soares.—R.G.
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Seleção de sub-20 abriu Europeu da
Eslovénia com triunfo sobre a França
# ›:is

Portugal com
excelente estreia
;1

r
;

•

Diogo Silva fez uma exibição fantástica
Equipa das Quinas foi para
o intervalo a perder, mas,
com urna grande segunda
parte, derrotou uma
França com a geração de
jogadores que havia sido
campeã europeia de subi.8
innommARAss
Imo "Foi uma vitória muito
importante emtermos anímicos, esta França algum dia teria de perder e é muito bom
que tenha sido com Portugal".
Nuno Santos, selecionador
nacional, revelava a natural
satisfação pelo triunfo conseguido ontem por Portugal, na
jornada de abertura do campeonato da Europa de sub-20,
que se está a disputar em Celje, na Eslovénia.
C om12 golos de Diogo Silva,
lateral-direito do Avanca emprestado pelo FC Porto, o con-

junto português derrotou a
França, por 32-28. Um resultado inesperado, até porque os
gauleses apresentam-se com
a geração que foi campeã da
Europa de sub-18 e são candidatos à conquista do título.
"Tivemos a sorte do jogo, entrámos mal mas conseguimos
ser frios e calculistas e começámos a recuperar devagarinho, até que conseguimos liderar o marcador. Aí passámos
a controlar o jogo e a marcar o
ritmo do mesmo", explicou
Santos, sobre um encontro
em que a equipa que esteve a
preparar-se nos Jogos do Mediterrâneo, frente a formações seniores, também teve
Gonçalo Vieira (sete golos) e
André Gomes (cinco) em destaque.
Hoje, às 18 horas, a seleção
joga com a Dinamarca.

"Esta
França
algum dia
teria de
perder e é
muito bom
que tenha
sido com
Portugal"
NunoSantos
Selecionador
nacional de
sub-20
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Estreia a vencer
dos sub-2o
ANzwp,<;3 A selecção portuguesa de andebol estreou-se, ontem, no Europeu de sub-20 com uma vitória sobre a França por 32-28, em jogo da primeira
jornada do Grupo D, disputado em Celje, na Eslovénia. Diogo Silva, com 12
golos, foi eleito o melhor
jogador em campo. R.R.C.
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Andebol

Selecção entra a
ganhar no Campeonato
da Europa de sub-20
A selecção portuguesa de
andebol estreou-se ontem no
Europeu de sub-20, em Celje,
Eslovénia, com uma vitória
sobre a França, por 32-28, na 1.ª
jornada do Grupo D. Portugal,
que teve em Diogo Silva o melhor
marcador, com 12 golos, defronta
hoje a Dinamarca, na 2.ª jornada
da prova, que termina no dia 29.
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ANDEBOL

Portugal vence França
no Europeu de sub-2o
Com 12 golos de Diogo Silva, a Seleção entrou ontem com a mão direita no Europeu de sub-20, em Celje (Eslovénia), ao bater (32-28) a França (3.a
em 2016). No outro jogo do Grupo D, a
Dinamarca bateu (23-22) a Hungria.
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Fernando
Gomes,
presidente
da FPF,
inaugurou
ontemo novo
sintético em
Coimbra,
palco que vai
receber os
jogos de
futebol
durante
os Jogos
Europeus
Universitários
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JOGOS EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS

.

Minho em 52 no andebol
R A equipa masculina da Univer sidade do Minho falhou a hipótese
de assegurar o lugar emCoimbra,
depois de perder com a Universidade de Nijmengen (Holanda), por
34-32. A equipada Universidadede
Coimbra conseguiu a 9:` posição depois de vencer os turcos da Universidade de Yeditepe, por 30-26.
As finais de badminton jogaramse também ontem, sem a presença
de portugueses, com boas noticias
para a Universidade de Estrasburgo, que venceu cinco medalhas (1

ouro, 2 prata e 2 bronze) na compe
tição. Em singulares femininos, Li
lian Yang, da Universidade de
Noltingham, foi 1", depois de ven cer Rosy Pancarasi, da Universida de de Estrasburgo, por 2-0. Do lado
masculino, Valentin Singer, da
Universidade de Bordéus, triunfou,
batendo o turco Ysuf Bay, da Uni versidade de Uluclag, por 2-0.
No ténis masculino, a Universidade do Porto falhou o5,' lugar após
perder, porá-0, face à Universida (lede Stelling .
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ANDEBOL. A Seleção feminina
vai disputar, na Grécia, o Grupo 3
(23a 25 de novembro) de acesso
ao playoff de apuramento para o
Mundial'2019, frente ao país.
anfitrião, Itália e Bielorrússia.
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Fábio Magalhães fica
três épocas no Dragão
151 O FC Porto confirmou on
tem a contratação do primeiralinha Fábio Magalhães (ex
Chartres, da Prol de França),
que assinou por três tempora
das. O internacional de 30 anos
vai reforçar os dragões, depois
de ter passado por ABC, Spor
ting e Madeira SAD. "É uma
sensação muito boa e estou
muito contente. Este clube tem
muita história e quero ajudar a
escrever mais capítulos bonitos. O FC Porto tem de assumirse como candidato ao título e a
ganhar a Taça de Portugal. Na
Taça EHF tentaremos atingir a
fase de grupos e fazer o melhor
possível", considerou Fábio
Magalhães.
O novo treinador do FC Porto,
o sueco Magnus Andersson (exGoppingen, da Bundesliga),
também chegou com grande
ambição ao Dragão Caixa, onde a
equipa já treinou: "Vamos começar pelo inicio, pois temos um
treinador e alguns jogadores novos. Queremos divertir-nos,
mas ternos de trabalhar duro.

matosa
Fábio Magalhães regressou

Vamos atrás do campeonato, sa bendo que há outras bOas equipas. É importante começarmos
bem e sermos profissionais em
cada treino, pois podemos bater
Benfica e Sporting", sustentou.
Sorteio do Campeonato
O Campeonato da 1 Divisão vai
hoje (16h) ser sorteado, com uma
inédita transmissão televisiva
em direto pela TVI24. t A.R.
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Está de regresso
O FC Porto confirmou ontem a contratação do primeira-linha Fábio Magalhães (ex-Chartres, da Pro2
de França), que assinou por três temporadas. O internacional de 30 anos vai reforçar os dragões,
depois de ter passado por ABC, Sporting e Madeira SAD. "É uma sensação muito boa e estou muito
contente. Este clube tem muita história e quero ajudar a escrever mais capítulos bonitos. O FC Porto
tem de assumir-se como candidato ao título e a ganhar a Taça de Portugal. Na Taça EHF tentaremos
atingir a fase de grupos e fazer o melhor possível", considerou Fábio Magalhães.
O novo treinador do FC Porto, o sueco Magnus Andersson (ex-Goppingen, da Bundesliga), também
chegou com grande ambição ao Dragão Caixa, onde a equipa já treinou: "Vamos começar pelo início,
pois temos um treinador e alguns jogadores novos. Queremos divertir-nos, mas temos de trabalhar
duro. Vamos atrás do campeonato, sabendo que há outras boas equipas. É importante começarmos
bem e sermos profissionais em cada treino, pois podemos bater Benfica e Sporting", sustentou.
Sorteio do Campeonato
O Campeonato da 1ª Divisão vai hoje (16h) ser sorteado, com uma inédita transmissão televisiva em
direto pela TVI24.
2018/07/20
Autores:
A.R.

Página 17

