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AAUMinho qualifica-se em todas as frentes
AS EQUIPAS DA ACADEMIA minhota de basquetebol, futebol e voleibol no masculino já estão apuradas para os quartos-de final
dos campeonatos nacionais universitários, que decorrem em Aveiro. O andebol feminino garantiu passagem às meias-finais.
DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves |

Ao segundo de dia de competição nas Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários (CNU’s) que decorrem em
Aveiro, as equipas minhotas de
basquetebol, futebol e voleibol
no masculino, garantiram a presença nos quartos-de-final da
competição. O andebol feminino
assegurou a passagem às meiasfinais após uma excelente partida onde bateu o Instituto Politécnico do Porto por 21-19.
Se o arranque tinha corrido bem
aos estudantes minhotos, no segundo ainda foi melhor.
O basquetebol venceu ontem a
terceira partida da fase de grupos (42-38) sobre o ISCET.
O voleibol, apesar de ter sofrido uma derrota por dois sets a

NUNO GONÇALVES

Equipa de andebol feminino da AAUM disputa hoje as meias-finais, já as equipas do futebol e basquetebol os jogos dos ‘quartos’

zero frente IST, carimbou na
partida seguinte a passagem,
após bater (2-0) a Associação de
Estudantes da Faculdade de
Economia do Porto (AEFEP).
Para João Paulo Mateus, o técnico da AAUMinho, “a equipa

teve uma dinâmica deveras interessantecom uma vitória justa”,
destacando a atitude dos seus
atletas rumo aos quartos.
O hóquei-patins, apesar de
apenas ter feito uma partida na
fase de grupos, já quase garantiu

a presença nas meias-finais.
Com oito equipas distribuídas
por dois grupos, apuram-se para
as meias os dois primeiros classificados de cada grupo. Os minhotos venceram a Académica
por 3-1, enquanto a Nova de Lis-

boa bateu por 12-2 o IST. Perante este cenário, dificilmente a
AAUMinho não marcará presença nas meias-finais.
A terminar a jornada, após ter
iniciado com uma vitória por 1-0
sobre a AEFEUP, o futebol da
AAUMinho selou a passagem
aos quartos-de-final com um
empate a uma bola frente à associação dos estudantes Faculdade
de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa.
“Apuramento difícil num grupo equilibrado. Passada a fase de
grupos é ir jogo a jogo. A equipa
está a crescer e acredita muito
no seu valor”, as palavras são do
técnico campeão Europeu Universitário em 2016, Michael Varela, e resumem a história desta
primeira fase da competição.
Hoje começa o’ mata-mata’
dos CNU’s), em Aveiro.
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ABC e André Soares divulgam o andebol
PROTOCOLO entre as duas instituições visa a promoção e divulgação da modalidade junto dos mais jovens, com o intuito
de promover a prática e ética desportiva, mas também de tentar angariar cada vez mais jogadores para a modalidade.
ANDEBOL

+ objectivos

| Carlos Costinha Sousa |

Um protocolo firmado e que visa fazer crescer o andebol, mas
também promover a prática desportiva como estilo de vida saudável. O ABC/UMinho e o Agrupamento de Escolas André Soares celebraram um protocolo de
união e parceria que tem vários
objectivos, mas com metas em
comum: divulgar a modalidade,
promover a prática desportiva e
descobrir novos talentos para a
“Escola de Campeões” que é o
ABC/UMinho.
Na apresentação deste protocolo estiveram presentes Maria da
Graça Moura, directora do Agrupamento de Escolas André Soares, Rui Silva, presidente do
ABC, Sameiro Araújo, vereadora da Câmara Municipal de Braga, Humberto Gomes e Hugo
Rosário, jogadores do ABC e ex-alunos da escola, João Ferreira,
treinador das camadas jovens do
ABC, e Nuno Cardoso, professor de educação física na escola
André Soares.
Para todos os presentes, a importância desta ligação da escola
ao clube é enorme, uma vez que
“permite a divulgação da prática
desportiva e a dinamização do
Desporto Escolar”, referiu Maria da Graça Moura, para além

DR

Este protocolo tem os seguintes objectivos:
- Promoção de estilos de
vida saudáveis;
- Contribuir para a promoção de uma cultura desportiva;
- Promover a ética desportiva e o respeito pelo
adversário;
- Desenvolvimento do espírito competitivo e de
grupo;
- Desenvolvimento das
capacidades individuais
dos atletas com a finalidade de poderem atingir
patamares de alta competição.

Dirigentes, técnicos e jogadores do ABC, em conjunto com a direcção da escola e a CM Braga apresentaram o protocolo

de lembrar que “muitos dos talentos actuais desportivos a nível nacional foram descobertos
precisamente na escola, no desporto escolar”.
Rui Silva apresentou o protocolo referindo que o “caminho
do futuro do ABC se faz desde a
base e daí a aposta no reforço da
ligação que já existia com as es-

colas” anunciando ainda que o
clube vai tentar “alargar este
protocolo a todas as escolas da
cidade”.
Sameiro Araújo lembrou que,
em ano de Braga 2018 - Cidade
Europeia do Desporto, a celebração deste protocolo vem dar
mais um passo em frente no objectivo de “levar o desporto às

escolas, porque através destas
parcerias, muitos mais alunos
podem praticar desporto e, acima de tudo, têm oportunidade
para experimentar outras modalidades”. Para a vereadora, esta é
também uma “forma de mostrar
o que Braga tem de bom e o que
tem para oferecer”.
O presidente academista anun-

ciou ainda a criação da Academia ABC, com base “no trabalho
que tem vindo a ser e que vai ser
reforçado junto das escolas”.
Rui Silva lembrou ainda que a
escola André Soares tem já um
historial na prática do andebol,
uma vez que é, actualmente, a
bicampeã nacional de andebol
escolar em iniciados.

§exemplos de vida
Humberto Gomes

“Fui incentivado pelos professores”
“Comecei a jogar na escola também, mas numa altura em que o Desporto Escolar não era grande aposta nem tinhas as condições que tem nos
dias que correm. Estudei nesta escola [André Soares], mas só comecei a
praticar andebol na Alberto Sampaio, muito incentivado pelos professores Luís Covas e Jorge Rito [treinador do ABC]. Depois de começar, nunca
mais parei e não sei ainda quando vou parar.”

Hugo Rosário

“Divulgação é muito importante”
“Fui aluno da Escola André Soares do 5.º ao 9.º ano e foi no meu 7.º ano
que experimentei o andebol. Até aí estava mais de olhos postos no futebol. No início custou um bocado a gostar do andebol, porque era muito
diferente, não conhecia bem. Mas depois o bichinho foi crescendo e continua nos dias de hoje. É importante a divulgação da modalidade desde
pequenos porque muitos miúdos ainda não sabem o que é o andebol.”
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Marco Sousa lidera
Artística de Avanca
Treinador Carlos Martingo abandonou o projecto para
regressar ao FC Porto e a escolha recaiu no seu adjunto
RICARDO CARVALHAL

Andebol
Campeonato Nacional 1

O FC Porto anunciou, na noite
de terça-feira, que Carlos Martingo, treinador da Artística de
Avanca nas últimas épocas, vai
liderar, de forma interina, a sua
equipa sénior de andebol até ao
final da presente temporada,
após a saída de Lars Walther. A
partir da próxima época, Carlos
Martingo será o adjunto do
sueco Magnus Andersson, que
assinou por duas temporadas
pelos “azuis-e-brancos”. Recorde-se que Carlos Martingo
foi atleta e treinador do FC
Porto antes de ingressar no
clube avancanense.
Os responsáveis da Artística
de Avanca encontraram a solução para esta inesperada saída dentro de “casa”, entregando a Marco Sousa a responsabilidade de, até ao final da temporada, substituir o treinador
que conduziu o clube às suas
melhores campanhas. O até

Marco Sousa foi o escolhido para suceder a Carlos Martingo

agora adjunto de Carlos Martingo foi, também, jogador do
clube avancanense, nas épocas
2014/15 e 2015/16. Curiosamente, a estreia de Marco Sousa
como treinador principal daArtística será frente ao FC Porto,
em jogo que marca o arranque
da segunda volta do Grupo A
do campeonato, que está agen-

dado para o próximo dia 28, no
Dragão Caixa.
Vitória na Madeira
No jogo de despedida de Carlos Martingo, a Artística venceu,
na terça-feira, fora, o Madeira
SAD, por 25-22, assegurando o
primeiro triunfo nesta fase, na
qual ocupa o quinto lugar. |
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PRISÃO EFECTIVA PARA
DUPLA ACUSADA DE
ASSALTOS VIOLENTOS

Semana do Enterro
com indicadores
de crescimento
Aveiro | P3

Filipe Sambado leva
“muito mais do que
música” ao Aveirense
Hoje | P7

O tribunal de Aveiro deu, ontem, como provado que os assaltantes praticaram vários
crimes em Águeda e Anadia, muitos deles vitimando pessoas de idade avançada Página 32

Meio ano depois do fogo,
empresas tentam recuperar
EDUARDO PINA

Autarquia ainda não
respondeu sobre
corrupção e obras
Aveiro | P5

Ex-reitor Júlio
Pedrosa apresenta
livro de Bioquímica
Universidade de Aveiro | P5

Bióloga dá nome
de professor da UA
a uma nova espécie
Descoberta | P2

Marco Sousa é o novo
treinador principal
da Artística de Avanca
Em Vagos, há quem não esconda o desânimo, mas há também gente com esperança no futuro Página 14

Andebol | P29

Três dias a celebrar
o estatuto de cidade

Câmara exige remoção Penas suspensas para
de um pórtico na A29 funcionários judiciais

Tiago Ladeira vence
prova em Boticas

Gafanha da Nazaré | P21

Espinho | P22

Downhill | P30

Águeda | P11
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Académica com
ronda negativa
em toda a linha
Andebol
Provas nacionais

A Secção de Andebol da Académica teve uma jornada bem
negativa ao perder todos os
cinco jogos oficiais que disputou.
Os seniores foram à ilha de
Santa Maria (Açores) perder
com o Marienses, por 25-21,
tornando a tarefa de manutenção no Nacional da 2.ª Divisão
ainda mais difícil visto tratarse de um adversário directo.
Na formação, os juvenis receberam e perderam com o
Monte (20-33), tal como os iniciados academistas que cederam, em casa, contra o S. Paio
de Oleiros (24-31) e os infantis
diante do Espinho (26-35). Os
minis também perderam, mas
na visita ao Estarreja (26-12). |
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APD Leiria recebeu novos
equipamentos
DR

APD Leiria tem somado título em andebol e basquetebol

PATROCÍNIO Foram entregues, na tarde de terça-feira, os
novos equipamentos desportivos às equipas de andebol e
basquetebol em cadeira de rodas da delegação de Leiria da
Associação Portuguesa de Deficientes (APD Leiria), pelos patrocinadores oficiais a Gameiros Material Clínico e Juzo.
A cerimónia de entrega decorreu nas instalações da Gameiros e ficou marcada pelo
testemunho de motivação,
ânimo e empenho demonstrado pelos atletas e pelo orgulho dos patrocinadores em
apoiar causas especiais, que
marcam a diferença.

Estiveram presentes os atletas Manuel Sousa, João Jerónimo e Nuno Pedrosa. Em representação da Juzo, empresa
alemã, parceira da Gameiros,
dedicada à produção de dispositivos médicos nas áreas da
flebologia e reabilitação, estiverem presentes Elisabeth Oswald e Henrique Dias.
Na Gameiros, Humberto Gameiro e os colaboradores evidenciaram o enorme orgulho
em patrocinar estes consagrados tetra campeões em ACR4
e em continuar a valorizar o
papel social e desportivo da
APD Leiria no apoio à inclusão
de pessoas com deficiência.|
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Académico de Viseu sofre
segunda derrota caseira
Andebol
Taça Armando Campos

O Académico não conseguiu
evitar que o líder vencesse no
Pavilhão Desportivo do Fontelo, somando a segunda derrota caseira, diante do CDC
Santana, um dos fortes candidatos a conquistar a prova organizada pela Associação de
Andebol do Porto.
Na próxima ronda o Académico vai a Santo Tirso para defrontar o vice-líder e só com
muita determinação e alguma
sorte poderá vencer. Ainda assim, o objectivo de dar experiência aos jogadores para encarar a próxima época com a
ambição de subida à 2.ª Divisão, está a ser cumprido.
Também a EA Moimenta da
Beira voltou a ser derrotada,
em Amarante, mas no pró-

CLASSIFICAÇÃO
2.ª jornada
ACD Monte-Fermentões
Académico-CDC Santana
Douro AC-Santo Tirso B
AC Fafe B-CP Natação B
Amarante-EA M.ª Beira
CDC Santana
Santo Tirso B
ACD Monte
CP Natação B
AC Fafe B
AD Amarante
Fermentões B
EA Moim.ª Beira
Académico
Douro AC

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

V
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2

29-23
21-29
13-45
23-22
24-19

GM-GS
86-32
69-35
59-47
53-47
45-46
48-50
50-54
44-51
45-59
24-102

P
6
6
6
4
4
4
4
2
2
2

Próxima jornada
CDC Santana-ACD Monte, CCR
Fermentões B, EA Moimenta da
Beira-AC Fafe B, CP Natação BDAC e Santo Tirso B-Académico

ximo sábado vai receber o AC
Fafe B e pode conseguir o primeiro triunfo na prova. SC |
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Leirienses conquistaram
quarto título consecutivo
Fase final Associação Portuguesa de Deficientes (APD) de Leira fez a festa
no Pavilhão Cidade de Viseu, ao bater a congénere do Porto no jogo decisivo
D.R.

RESULTADOS
Apuramento 7.º classificado
CNS/UDI Setúbal-AA R. Pais

0-2

Meias-finais
APD Leiria-IFC Torrense
Sporting/CPMessines-APD Porto

2-0
1-2

Apuramento 5.º/ 6.º classificados
APD Lisboa-AA Rovisco Pais

0-2

Apuramento 3.º/4.º classificados
IFC Torrense-Sporting/CP Messines 0-2

Final
APD Leiria-APD Porto

2-0

Triunfo leiriense com parciais de 4-0 e 9-2 permitiu a celebração do tetracampeonato

Andebol
Camp. Nacional ACR4

O Pavilhão Cidade de Viseu
acolheu no passado sábado a
fase final do Campeonato Nacional de ACR4 (andebol em
cadeira de rodas-vertente de
quatro atletas), prova na qual
Associação Portuguesa de Deficientes (APD) Leiria se sagrou
campeã, ao vencer, na final, a
APD Porto.
Na primeira meia-final, disputada pela APD Leiria e o IFC
Torrense, a formação leiriense

conquistou o triunfo e garantiu
um lugar no jogo decisivo.
A meia-final colocou em
campo o Sporting CP/CPMessines/Amal e a APD Porto, com
a vitória a 'sorrir' à formação
portuense, que assegurou a segunda vaga na final.
A partida de atribuição do título de campeão nacional entre a APD Leiria e a APD Porto
pendeu para a formação leiriense, treinada por José Bento,
que arrecadou mais um troféu,
desta vez relativo à época
2017/2018.

Foi o tetracampeonato para
o conjunto de Leiria, que bateu
os portuenses pelos parciais de
4-0 e 9-2.
Na cerimónia de entrega de
prémios estiveram presentes
o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João
Paulo Rebelo, o presidente da
Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, a vereadora da Câmara Municipal
de Viseu, Conceição Azevedo,
a directora regional do IPDJ
Centro, Catarina Durão, o representante do director-geral

CLASSIFICAÇÃO
1.º - APD Leiria
2.º - APD Porto
3.º - Sporting CP/CPMessines/Amal
4.º - IFC Torrense
5.º - Ass. Amigos Rovisco Pais
6.º - APD Lisboa
7.º - CNS/UDI Setúbal

de Reinserção e Serviços Prisionais, José Pedreira, o representante da PSP de Viseu, António Quintal e Joaquim Escada, coordenador do Projecto
Andebol4All e presidente da
Associação de Andebol de Viseu. |
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outro dos objetivos do clube

Gosto pelo andebol
logo no 1.º ciclo
O protocolo com a Escola André Soares é, segundo
as palavras de Rui Silva, o ponto de partida para
uma abrangência total. Ou seja, o ABC quer
chegar a todas as escolas do concelho de Braga
e “convidar” os alunos, desde tenra idade, a
entrarem no mundo do andebol.
«Queremos que as crianças do 1.º ciclo conheçam a modalidade, venham praticar andebol
porque todos os dias perdemos miúdos para
o futebol. A máquina de marketing é forte, há
clubes de futebol em todo o lado, e queremos
inverter esta situação. Temos que incutir o gosto
pelo futebol cada vez mais cedo», realçou o
presidente do ABC.
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Fases Finais dos CNU’s

AAUMinho qualifica-se
em todas as frentes
DR

A

o segundo dia de
competição nas Fases Finais dos Campeonatos Nacionais
Universitários que decorrem em Aveiro, as equipas minhotas de basquetebol, futebol e voleibol
no masculino, garantiram
a respetiva presença nos
quartos de final da competição. O andebol feminino assegurou a passagem às meias-finais após
bater o Instituto Politécnico do Porto por 21-19.
O primeiro a entrar
“em cena” foi o basquetebol que venceu a terceira
partida da fase de grupos
e garantiu o primeiro lugar do seu grupo. A vitória
por quatro pontos (42-38)
sobre o Instituto Superior
de Ciências Empresariais

Voleibol da UMinho em ação

e do Turismo não oferece qualquer contestação.
O voleibol, apesar de
ter sofrido uma derrota
por dois sets a zero frente
ao Instituto Superior Técnico, carimbou na partida seguinte a passagem à

fase seguinte, após bater
pelos mesmos números
(2-0) a Associação de Estudantes da Faculdade de
Economia do Porto.
O hóquei em patins,
apesar de apenas ter feito uma partida na fase de

grupos, já quase garantiu a
presença nas meias-finais.
Com oito equipas distribuídas por dois grupos,
apuram-se para as meias
os dois primeiros classificados de cada grupo.
Os minhotos venceram
a Académica por 3-1, enquanto a Nova de Lisboa
bateu por 12-2 o IST. Perante este cenário, muito
dificilmente a AAUMinho
não marcará presença nas
meias-finais.
A terminar o dia, após
ter iniciado com uma vitória por 1-0 sobre a AE da
Faculdade de Engenharia
do Porto, o futebol selou a
passagem aos quartos de
final com um empate (11) frente a AE da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Lisboa.
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aBC e André Soares formalizam protocolo que visa fomentar o andebol

Ana Marques Pinheiro

Prospeção academista
começa nas escolas

Mesa que ontem apresentou o protocolo entre as instituições

josé costa lima

ABC/UMinho celebrou ontem um protocolo com a Escola André Soares, que
visa, em traços gerais, incentivar os estudantes a
ingressar pelo andebol,
através do Desporto Escolar e sob a chancela
academista.
Numa conferência de
imprensa realizada naquele estabelecimento de

O

ensino, Rui Silva revelou
alguns pormenores desta prospeção que vai ser
posta em prática.
«Há a necessidade de
incentivar os alunos a praticar desporto e, nomeadamente, andebol. Estamos a lançar a Academia
ABC e a base dela é as escolas. Temos alguns objetivos gerais, como a promoção de estilo de vida
saudável, promoção da
ética desportiva e respei-

to pelo adversário, desenvolvimento das capacidades individuais dos atletas
com a finalidade de poderem atingir patamares
de alta competição e potenciar o desenvolvimento individual do atleta»,
enumerou o presidente
do ABC sobre esta forma
de prospeção do clube.
«Queremos estabelecer
mais protocolos deste género com todas as escolas
do concelho de Braga»,

acrescentou o dirigente,
lembrando que a Escola
André Soares «é bicampeã de andebol em Desporto Escolar» no escalão
de iniciados.
«Este protocolo quer
aliar a componente académica com a desportiva. No andebol, é possível
aliar competição e desporto. É perfeitamente
conciliável, como disso é
exemplo o Humberto e
Hugo [ jogadores que ontem estiveram na cerimónia]», referiu.
Além de acompanhamento técnico, o ABC vai
também disponibilizar
material desportivo à André Soares.
«Esta parceria vai ser
apresentada a todos os
pais e alunos, explicando-lhes qual o objetivo. Queremos que o fator ABC
seja diferenciador, que
os alunos percebam que,
se quiserem ir mais além
do Desporto Escolar, estamos cá para os receber
nas provas organizadas
pela Federação de Andebol», concluiu Rui Silva.

sameiro araújo sublinha papel do clube no ensino da modalidade

ameiro Araújo, vereadora do Desporto e Juventude
da Câmara Municipal de Braga, elogiou o papel que
o ABC atribuiu à Escola André Soares no sentido de
captar jovens talentos e que poderão vir a tornar-se
nomes maiores do andebol português.
«Quero dar os parabéns à Escola André Soares por esta
parceria, que já existe, mas que hoje [ontem] é formalizada. E dou também os parabéns ao ABC por esta dinâmica
diferente que tem vindo a implementar ao longo do ano
e que agora é visível, com mais força, no mundo escolar.
Nada melhor do que estas parcerias para levar o desporto
às escolas», sublinhou Sameiro Araújo, juntando:
«Acredito que muito mais alunos podem começar a sua
prática desportiva. Espero é que outras modalidades possam
replicar este exemplo. E, de facto, o ABC é um exemplo na
formação no que ao andebol diz respeito. Estou convicta
que os resultados da sua equipa sénior refletem todo o trabalho de excelência que é feito nas camadas mais jovens».

Ana Marques Pinheiro

Elogios à «dinâmica do ABC»

S

Sameiro Araújo com Rui Silva

Página 11

A12

19-04-2018

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,33 x 20,97 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

futebol ficou para trás

Os «pés trocados»
foram um... bom sinal
Ambos licenciados, Humberto Gomes e Hugo
Rosário, jogadores do ABC, antigos alunos da
Escola André Soares e internacionais A por
Portugal, também estiveram presentes no evento
formal que se realizou na manhã de ontem.
«A verdade é que quando era novo o desporto que praticava era o futebol, mas como tinha
os pés trocados lá acabei por enveredar por outra modalidade...», disse, sorridente, Hugo Rosário. «No 5.º ano de escolaridade disseram-me
para experimentar o andebol, mas só no 7.º ano
é que comecei a perceber que poderia ter futuro nesta modalidade. Ganhei-lhe o gosto e hoje
sou jogador de andebol», juntou.
«Eu também comecei a jogar futebol, nem sabia o que era o andebol, mas quando experimentei, e isso deve-se ao professor Jorge Rito, não
quis outra coisa», completou Humberto Gomes,
recordando que foi graças ao papel dos professores de Educação Física que deu os primeiros
passos numa já longa carreira ao mais alto nível.
Ana Marques Pinheiro
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Hugo Rosário e Humberto Gomes
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JORGE SILVA VENCE EM
ESPANHA E DAVYES EM FRANÇA
O Granollers, a equipa que ocupa o terceiro
posta na liga espanhola de andebol, uma
semana depois de vencer o Barcelona bateu o
Ademar (segundo) por 31-23, num jogo em
que Jorge Silva contribuiu com três golos para
o triunfo. Já em França, Wilson Davyes
também venceu, pelo Dunkerque, na partida
frente ao Massy (20-23), encontro em que o
internacional português fez dois golos. —ar.
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Andebol: Angolanas vão invictas para os "quartos" na Taça das Taças
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O 1º de Agosto derrotou hoje o HC Heritage da RDC por 35-16, em jogo da quarta e última jornada da
fase de grupos (A) da 34ª edição da Taça dos clubes vencedores das Taças em andebol sénior
feminino, que decorre no Cairo, Egipto.
Com este triunfo, a formação do Rio Seco termina invicta esta fase, depois de suplantar o Dynamic
dos Camarões, por 27-13, o Al Ahly do Egipto (31-15) e o Cara do Congo (31-14).
Nos quartos-de-final, o 1º de Agosto, que procura revalidar o título, vai defrontar, na quinta-feira, o
Habitat da Cote d'Ivoire, quarto colocado do grupo B.
Depois de folgar na terceira jornada, por imperativo de calendário, a outra formação angolana Petro
de Luanda também foi imbatível no grupo B. Começou por vencer o Habitat da Cote d'Ivoire, por 3015, depois o FAP dos Camarões, por 30-17, e hoje triunfou diante do Abo do Congo, por 36-24.
Na fase a eliminar, as tricolores vão medir forças com o Cara do Congo, quarta posicionada do grupo
A.
Partilhar Partilhar Partilhar
2018-04-19 08:49:57+01:00
Sportinforma / Angop
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Agenda
Hóquei em Padas -1.' Divisão Nadonal - AD Vaiongo-Sponing (19 30)
Diversos-Andebol - As 14.30 homs, sorteio das meias-finais da Taça de Portugal. no aud4Orio municipal de
Peso da Régua Ponimonprtse - Das 9 às 21 horas. ece,cesµya os órgãos Sociais. na sede do dobe, em Porornão.
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