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ABC fora da Europa
Numa situação pouco habitual, a equipa sénior do ABC de 

Braga não conseguiu, esta temporada garantir uma presença 

nas provas europeias do próximo ano.

Com a vitória do Sporting frente ao Benfica (21-17) na última 

jornada da fase final do campeonato, o ABC caiu para quinto 

lugar da classificação geral, ficando assim afastado das com-

petições europeias da próxima temporada.

Recorde-se que o FC Porto com 57 pontos, foi o campeão, 

sendo seguido pelo Madeira SAD (48), Sporting (47), Benfica 

(47) e ABC (47). Apesar de ter terminado com os mesmos pon-

tos de Sporting e Benfica, o ABC ficou atrás deles por não ter 

vantagem directa sobre os mesmos.
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Entre hoje e domingo, no Sá Leite

Juvenis do ABC à conquista
do tetra-campeonato

José  � Eduardo

A fase final do campeonato 
nacional de juvenis em ande-
bol inicia-se hoje no pavilhão 
Flávio Sá Leite e como parti-
cipantes tem as equipas do 
ABC, Xico Andebol, FC Porto 
e Sismaria.

Vencedor de duas últimas 
edições da competição, o ABC 
pode, no seu pavilhão, con-
quistar o tetra-campeonato 
da categoria.

De resto, os jovens acade-
mistas conquistaram seis tro-

féus entre 1988 e 2010.
Com uma primeira volta 

onde registou três derrotas, 

a equipa academista arran-
cou em força para a segunda 
fase onde não perdeu qual-
quer jogo, terminando em pri-
meiro lugar.

Depois, já na fase intermé-
dia, disputada no pavilhão da 
Luz, em Lisboa, o ABC voltou a 
terminar em primeiro lugar.

Recorde-se que o ex-atleta 
do clube, Zé Vieira, é o trei-
nador da equipa de juvenis, 
e foi com ele que na tem-
porada passada conquistou 
o título. 

Também o Xico está nesta 
fase final depois de ter con-
quistado o segundo lugar 

da fase intermédia disputada 
em Guimarães, e ganha pelo 
FC Porto.

Hoje: ABC-FC Porto 
a fechar

A fase final arranca hoje no 
Flávio Sá Leite, com o Xico 
Andebol a defrontar o Sis-
maria a partir das 19h00, en-
quanto às 21h00 jogam ABC 
e FC Porto.

Amanhã, pelas 16h00, jo-
gam ABC e Sismaria e a partir 
das 18h00, Xico e FC Porto.

No domingo, pelas 10h00, 
jogam FC Porto e Sismaria e 
às 12h00, ABC e Xico.

Juvenis do ABC de Braga, procuram, no Sá Leite,  terceiro título consecutivo

ABC
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Após a pausa de ontem, o equipa madeirense de basquetebol - masculinos sub’16 - defronta hoje a Sicília, em partida a contar para as meias-finais.

Por esta altura nos Jogos das Ilhas, fruto do
intenso convívio entre os atletas, são já per-
ceptíveis as relações que se criam entre os
atletas, treinadores, dirigentes e os próprios
sicilianos que não participam activamente
nos jogos. Compor uma frase com palavras
em inglês, francês, italiano, croata ou até
grego, já é qualquer coisa normal para os
nossos atletas. Dai o facto de ser unânime a
opinião entre os participantes de que este
evento não é apenas desporto, mas um lo-
cal de experiências varias, sobretudo de en-
riquecimento pessoal, entre os participantes
das 14 ilhas presentes.

A título de curiosidade, refira-se que os
habitantes locais começam, finalmente, a
perceber que a Madeira é uma ilha portu-
guesa e não espanhola. Da mesma forma, o

prato típico da Madeira tem sido mencio-
nado como sendo o... bacalhau.

Ontem, com a maior parte das modalida-
des a realizarem esse passeio cultural pro-
porcionado pela organização siciliana, ape-
nas para a ginástica, atletismo, ténis, natação
foi dia de competição. Hoje, será a vez des-
tas ficarem a conhecer alguns dos locais mais
turísticos de Palermo. Refira-se que no bas-
quetebol a Madeira vai enfrentar a Sicília,
em jogos das meias-finais, o mesmo suce-
dendo no andebol, no caso frente à Cór-
sega. Em ambos os casos as equipas madei-
renses tentarão a qualificação para a final.

Nas poucas modalidades que ontem esti-
veram em acção, a equipa representativa da
Madeira destacou-se no atletismo, com di-
versas subidas ao pódio.1

«É a primeira vez que
participo. Aqui encontra-
mos pessoas com mais
experiência, o que ape-
sar de representa um
trabalho mais difícil, é
um desafio maior. É
ainda uma forma de co-
nhecermos pessoas de
outras ilhas e de ficar-
mos a conhecer melhor
os colegas da Madeira».

Alexandre Jardim (Vela)

Emdia depausa na competição emalgumasmodalidades nos Jogos das Ilhas, quede-
corremna Sicília, os jovens viveramuma jornadamais de âmbito cultural e de lazer, na
formadeumpasseio. Reforçaram-se, então, os laços de amizade entre os participantes.

Jogos das ilhas são mais
que as provas desportivas

7 DELEGAÇÃO MADEIRENSE VIVEU ONTEM UM DIA DE CARIZ MAIS CULTURAL E CONVÍVIO

DR

«É o segundo ano que
participo nos Jogos das
Ilhas. É uma experiência
muito boa e, já como
aconteceu no ano pas-
sado, este ano também
estou a gostar muito.
Mas aqui em Sicília o
que mais gostei ate
agora foi da cerimonia
de abertura. Foi muito
bonita».

Rafael Sá (Ginástica)
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Madeira SAD na “Final Four”
da Taça a partir de amanhã

O Madeira SAD inicia amanhã a sua
participação na "Final Four" da Taça de
Portugal, em Andebol masculino. A
prova desenrola-se de forma concen-
trada, até domingo, no Pavilhão de Ta-
vira, no Algarve. No primeiro dia,
realizam-se as meias-finais, com o FC
Porto-Benfica (às 15h05, com trans-
missão na RTP2), e o Belenenses-Ma-
deira SAD (17h00). As duas equipas
vencedoras dessas meias-finais dispu-
tam a final no domingo, a partir das
17h00, com transmissão na RTP2.
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Taça joga-se
em Tavira
ANDEBOL. Disputa-se neste
fim-de-semana a “final-
-four” da Taça de Portugal
de andebol, em Tavira.
As meias-finais, que se
jogam amanhã, são Benfi-
ca-FC Porto (15h00) e
Belenenses-Madeira SAD
(17h00). Na temporada
passada, o vencedor da

Taça de Portugal foi
o Xico Andebol.

Página 13



A14

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 14,49 x 14,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35695335 27-05-2011

Benfica é adversário na meia-final da Taça      

FC Porto otimista  
FC Porto e Benfica 
defrontam-se nas «meias» 
da Taça de Portugal 
e os «dragões» estão 
optimistas quanto à 
conquista da dobradinha.

 

FC Porto Vitalis, Benfica, Bele-
nenses e Madeira SAD disputam, 
amanhã e domingo, em Tavira, a 
«final four» da Taça de Portugal de 
andebol masculino, após a qual será 
definido o sucessor do Xico Ande-
bol.

O sorteio ditou que «dragões» e 
«encarnados» se defrontassem já 
na meia-final, amanhã, a partir das 
15h05 (RTP2), e a equipa tricampeã 
nacional não esconde o otimismo.

“Sei que a nossa equipa se en-
contra motivada para este jogo, 
pois será histórico conquistarmos 
a dobradinha”, começou por dizer 
Wilson Davyes.

Questionado se este poderá ser o 
jogo entre as duas melhores equipas 
do Campeonato, o «universal» do 
FC Porto foi peremptório: “O FC 
Porto Vitalis é seguramente a me-
lhor, pois é o Campeão; quanto ao 
Benfica, não tenho tanta certeza, 

até porque foi o Madeira SAD que 
ficou em segundo lugar no campe-
onato”.

Certo é, para o jogador, que este 
será “desafio complicado”.

Na outra meia-final, que se disputa 
a partir das 17h00, defrontam-se Bele-
nenses e Madeira SAD, com o treina-
dor dos «azuis» do Restelo a adivinhar 
um confronto equilibrado.

“Penso que vai ser um jogo muito 
rico, em termos táticos e estratégi-

cos, sobretudo”, apontou Luís Mon-
teiro.

O técnico do Madeira SAD, Paulo 
Fidalgo, partilha da opinião, assinalan-
do que “num jogo destes não existe 
nenhum favoritismo”. Por isso, con-
siderou que “serão situações de por-
menor que vão decidir” o vencedor.

A final da competição joga-se do-
mingo, a partir das 16h00 (RTP2).                       

Tavira. FC Porto quer conquistar a dobradinha e para isso  
tem de vencer amanhã o Benfica nas «meias» da Taça          

DR
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Orquestra e violino.
Sexta-feira, dia 27, às 21h30, no 
Auditório Municipal, realiza-se 
um concerto pela Orquestra do 
Algarve que irá interpretar três 
obras de Mozart, ao lado do vio-
linista Nicolas Koeckert. Entra-
da livre.
Exposição.
Até ao dia 30 de junho, no Museu 
Municipal de Arqueologia, pode 
ser visitada a exposição temporá-
ria «Algarve do Reino à Região – 
Outras Viagens, outros Olhares», 
no âmbito dos 100 anos do Tu-
rismo em Portugal.
Leituras.
Sexta-feira, dia 27, às 18h00, na 
sala polivalente da Biblioteca 
Municipal, mais uma sessão do 
6º Ciclo de Leituras – José Sa-
ramago: um tributo. Convidada: 
Ana Isabel Soares, da Faculda-
de de Ciências Humanas e So-
ciais da Universidade do Algar-
ve. Entrega de um exemplar do 
livro «Caim».
Velharias.
Sábado, dia 28, às 8h00, no par-
que de estacionamento frente ao 
Mercado Municipal das Areias 
de S. João, realiza-se mais uma 
feira de velharias. 

GUIA 

Música.
Sábado, dia 28, às 17h00, no fó-
rum da FNAC, atuação ao vivo 
do grupo «Albaluna», que apre-
senta o seu último trabalho «Al-
vorada da Lua».

PADERNE

Todo o Terreno.
Sábado, dia 28, às 7h00, dispu-
ta-se o TT Terras de Paderne 
«Challenge 2011», prova do cam-

peonato regional 4x4 Plus. Infor-
mações e inscrições: 926697958, 
968121147, 917206955 ou site 
www.jdp.pt

Festa da Maia.
Sábado, dias 28, no Polidesporti-
vo do Balurco - Serra do Balurco, 
realiza-se a Festa da Maia, numa 
organização da Associação de So-
lidariedade Social, Cultural, Des-
porto e Arte de Balurcos.
Exposição.
Até ao dia 15 de junho, na Casa 
dos Condes, patente a exposição 
de tecelagem, com obras de Salo-
mé Gonçalves.

VAQUEIROS

Teatro.
Sexta-feira, dia 27, às 22h00, 
no salão da Junta de Fregue-
sia de Vaqueiros, representação 
do «Auto das Pinduronas», uma 
adaptação do «Auto da Índia» de 
Gil Vicente, pelo Grupo de Tea-
tro Experimental de Alcoutim.
Bailes.
Durante o mês de maio, em Va-
queiros, realizam-se bailes ao fim 
de semana, numa organização do 
Clube Desportivo de Vaqueiros.

 
Exposição.
Até 31 de maio, no Espaço +, 
Galeria Municipal e Edifício dos 
Paços do Concelho, decorre a Ar-
teDentro – Exposição de Artistas 
Locais, que envolve cerca de 80 
artistas.

ODECEIXE

Pintura.

Até 17 de junho, na Galeria da 
Junta de Freguesia, está patente 
uma exposição de pintura e es-
cultura do artista Ceco, natural 
da República da Bósnia Herzo-
govina. 

Baluarte defensivo.
A exposição «Castro Marim, ba-
luarte defensivo do Algarve», in-
tegrada no projeto da Rede de 
Museus do Algarve denominado 
«Algarve: do reino à região», de-
corre ao ar livre, no centro histó-
rico da vila.

ALTURA

Caminhar.
Domingo, dia 29, às 10h00, na 
localidade de Altura, com con-
centração no Clube/Praça, ini-
cia-se mais um percurso pedestre 
«Concelho a Caminhar» do tipo 
urbano/praia.

Música.
Sábado, dia 28, às 21h30, no Pá-
tio de Letras, música ao vivo 
com «Valdez e as Piranhas Dou-
radas».
Festival.
Sexta-feira e sábado, dias 27 e 28, 
às 21h30, no Teatro Lethes, rea-
liza-se o Festival One (Wo)Man 
Band, com a presença dos gru-
pos «The Venus Fly Trap One 
Girl Band»», «Becky Lee», «One 
Man 100% Bluez Band» e «Petit 
Vodo».  
Espetáculo.

Sábado, dia 28, às 21h00, no Con-
servatório Regional do Algarve, 
espetáculo «SOS Adoção à Dis-
tância - Escolas de Faro Solidá-
rias», a favor das crianças da EP 1 
Ngoanine de Moçambique.
Livro.
Sábado, dia 28, às 16h00, na Bi-
blioteca Municipal, apresenta-
ção do livro «Roteiro Ecológico 
da Ria Formosa - VI Flora», de 
Sadat Muzavor, José Rosa Pinto 
e João Eduardo Pinto, com pa-
lestra e abertura da exposição «A 
Flora na Ria Formosa».
Teatro.
Quarta-feira, dia 1, às 22h00, na 
Escola de Hotelaria e Turismo 
de Faro, o Teatro Delle Briciole 
apresenta o espetáculo «Um bei-
jo... mais um beijo... e outro bei-
jo...». Preço: 2 euros.
Pintura.
Até 19 de junho, na Galeria Mu-
nicipal Trem, está patente uma 
exposição de pintura intitulada 
«O anel de Nibelungo», do artis-
ta Pedro Leal Filipe.
Fotografia.
Até 12 de Junho, no Museu Mu-
nicipal, está patente a exposição 
de fotografia de Pedro Inácio e 
Carlos Inácio «O Silêncio das 
Cegonhas». 
Brinquedos.
Está patente, até 6 de Maio, no 
Museu Regional do Algarve a ex-
posição «O Brinquedo de Plásti-
co em Portugal – da Confeção à 
Coleção». 
Museu.
Pode visitar no Museu Maríti-
mo Almirante Ramalho Ortigão 
(junto ao Hotel EVA), a exposi-
ção «Os Descobrimentos Portu-
gueses», uma evocação aos de-
senvolvimentos que permitiram 
o sucesso das navegações além-
mar. Esta exposição integra-se 
no projeto da Rede de Museus do 
Algarve «Algarve: do reino à re-
gião».
 
ESTOI

Exposição.
Até ao dia 27, na Junta de Fre-
guesia, vai estar patente a expo-

sição itinerante «A República na 
Imprensa Regional».

Feiras.
Entre os dias 1 e 4 de junho, na 
Praça do Auditório Municipal, 
vai decorrer a Feira da Cidada-
nia, Festa da Criança e Feira do 
Livro.
Pintura.
Até 30 de junho, no átrio da Bi-
blioteca Municipal, está paten-
te a exposição de pintura «Over 
the Rainbow», da artista Ania 
Rubin.
Arte e vinho.
Patente até 1 de junho, na Gale-
ria na Adega, uma exposição de 
pinturas de Stela Barreto e escul-
turas de António Cunha. Horá-
rio: 10h00 às 13h00 e as 14h00 
às 18h00.
Fotografia.
Até 4 de junho, no Convento de 
S. José, pode visitar a exposição 
de arte fotográfica «Passeios no 
Tempo», da autoria de Christi-
na Kuhn.
Exposição.
Até ao dia 15 de maio, na sala de 
exposições temporárias Manuel 
Gamboa, está patente a exposi-
ção de pintura de Óscar Almeida 
intitulada «O cubismo cem anos 
depois – um olhar».

Festival de Bandas.
Sábado, dia 28, às 21h30 e do-
mingo, dia 29, às 16h00, no Cen-
tro Cultural, concerto no âmbito 

do Festival de Bandas Civis/La-
gos 2011 - «5º Maio da Música», 
numa organização da Sociedade 
Filarmónica Lacobrigense 1º de 
Maio. Entrada livre.
Concerto.
Sexta-feira, dia 27, às 21h00, no 
Centro Cultural, concerto come-
morativo do 25º aniversário da 
Academia de Música de Lagos. 
Entrada livre.
Baile.
Sábado, dia 28, às 15h00, no Cen-
tro Social de Almádena, realiza-
se um baile sénior com animação 
musical a cargo de Carlos Aga-
pito.
Cão de água.
Domingo, dia 29, às 9h30, no Jar-
dim da Constituição e às 11h00, 
no Cais da Solaria (Praia da Ba-
tata), realiza-se o IV Concurso da 
Raça Cão de Água Português.
Teatro.
Quinta-feira, dia 26, às 21h30, 
no Centro Cultural, exibição da 
peça de teatro «Julieta e Romeu 
- Uma versão não autorizada por 
Shakespeare». Entrada gratuita.
Artesanato.
Está patente, até 30 de maio, 
no Posto Municipal de Exposi-
ções, Largo Marquês de Pom-
bal, uma exposição de artesanato 
urbano da autoria de Nina Bra-
dley, Philip Exley, Gayna Lina 
e Gabriella. Horário: 10h00 às 
19h00.
Artes.
Até 28 de maio, no Centro Cul-
tural, exposição do núcleo mu-
seológico «LoCAL – Coleção de 
Arte Contemporânea de Lagos/
Lagos Contemporary Collec-
tion» apresenta obras proprieda-
de da Câmara, entre as quais se 
contam peças de Batarda, Antó-
nio Sena, Joaquim Bravo.
Escultura.
Até 28 de maio, no Centro Cultu-
ral, exposição do conjunto de es-
culturas da autoria de Deodato, 
intitulado «Velhos e coisas des-
se tempo». Obras em madeira e 
pasta de madeira pintada evocam 
figuras populares e situações do 
quotidiano do passado recente 
de Lagos. 

Agenda cultural

Lagoa
Câmara - 282380400
GNR - 282380190
Bombeiros - 282352888
Centro Saúde - 282340370

Alcoutim
Câmara - 281540500
GNR - 281546208 
Bombeiros - 281540450
Centro Saúde - 281540140

Faro
Câmara - 289870870
GNR - 289887600
PSP - 289899899
PJ - 289884500 
Bombeiros M. - 289888000
Bombeiros V. - 289803604
Centro Saúde - 289830300
Hospital - 289891100
Capitania - 289887540

Albufeira
Câmara - 289599500
GNR - 289590790
GNR Fiscal - 289589363
Bombeiros - 289586333
Centro Saúde - 289598400

Aljezur
Câmara - 282990010
GNR - 282998130 
Bombeiros - 282990140
Centro Saúde - 282990200

Guia

Odeceixe

Lagos
Câmara - 282780900
GNR - 282770010
PSP - 282762930
Bombeiros - 282770790
Centro Saúde - 282780000
Hospital - 282770100
Pol. Marítima - 282762826
Capitania - 282762826

Estoi

Castro Marim
Câmara - 281510740
GNR - 281531004
Centro Saúde - 281530100

Altura
Vaqueiros

Paderne
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PRAIA DA LUZ

Exposição.
Até ao final do mês, na galeria-
restaurante Artebúrguer, está pa-
tente uma exposição intitulada 
«Caras», da autoria de Doris Gas-
partic. 

Livro.
Sábado, dia 28, às 15h30, na Bi-
blioteca Municipal, apresentação 
do livro «Ao sabor das pequenas 
coisas», da autoria de Joaquim 
Manuel Pinto Serra.
Improvisos.
Quinta-feira, dia 26, às 21h00, no 
Bar do Cine-Teatro Louletano, 
há mais uma sessão de «Impro-
visos à 5ª».
Coletiva.
Até 18 de Junho, na Galeria do 
Convento do Espírito Santo, está 
patente uma exposição coletiva 
dos artistas Sara Almiro, Maria 
Braga, Jorge Graça, João Grama 
e José Nuno Lamas/Valter Ven-
tura. 
Exposição.
Até 31 de maio, na Galeria Stu-
dio 21, pode visitar a exposição 
coletiva «Pôr à Vista de Milita», 
de Rosalind Hodges e John La-
monby. 
Caras Exóticas.
Está patente até ao dia 27, na Ga-
leria Chá d’Arte, uma exposição 
de pintura intitulada «Caras Exó-
ticas», do artista Bernd Keiner.
Mercadinho.
Sábado, dia 28, junto ao Caste-
lo na Rua D. Paio Peres Correia, 
realiza-se mais um Mercadinho, 
dedicado às antiguidades, velha-
rias, colecionismo, artes e livros.
Exposição.
Até 15 de julho, o Arquivo Mu-
nicipal apresenta a exposição 
«Scriptorium Medieval», onde 
se pode admirar mobiliário, ma-
nuscritos, instrumentos, mate-
riais e utensílios indispensáveis 
para reproduzir um saltério.  
 
ALMANCIL

Fotografia.
Até 22 de julho, no Atelier de 
l’Art, no Centro Comercial Doza, 

patente a exposição de fotografia 
«Iluzão», da autoria de Serra Ri-
beiro.
Coletiva.
Até 23 de junho, no Centro Cul-
tural São Lourenço, está patente 
a exposição coletiva «Holanda a 
Sul», com os artistas Saskia Bre-
mer, Vera Bruggeman, Eric de 
Bruijn e Gil Kalisvaart.
Exposição.
Até 27 de maio, na Associação 
Social e Cultural de Almancil, 
pode visitar a exposição dos tra-
balhos a tinta de china, aguarela 
e acrílico da artista Aline Nève.
Pintura.
Até 29 de maio, na Galeria Rasto, 
vai estar patente uma exposição 
de pintura do artista Carlos Car-
reiro. Horário: 10h00 às 20h00.

QUARTEIRA

Pintura.
Até ao dia 12 de Junho, na Gale-
ria da Praça do Mar, pode visitar 
a exposição de pintura «A Ma-
gia dos Pastéis», da artista Ma-
galy Gouveia. Horário: 9h30 às 
18h00.

 
Exposição.
Até 8 de junho, na Galeria Santo 
António, está patente a exposição 
coletiva de pintura de Clara An-
drade e Claus von Oertzen. Ho-
rário: 2ª a 6ª das 11h00 às 16h00.
Bibliográfica.
De 23 de maio a 24 de junho, no 
âmbito do Dia do Autor Portu-
guês, dia 22 Maio, a Biblioteca 
Municipal apresenta a Exposição 
Bibliográfica de Autores Portu-
gueses e dará mais destaque aos 
autores locais e regionais.
 
 

 

Coletiva.
Vai estar patente até 15 de Ju-
nho, no Parque Natural da Ria 
Formosa – Quinta de Marim, 
uma exposição coletiva do gru-
po de artistas Algarve Artist Ne-

twork.
Exposição.
Até 17 de junho, na Ecoteca de 
Olhão, pode ver-se a exposição 
documental de João Tátá Rega-
la «Vidas de arrasto... em busca 
da palmeta na Terra Nova». Ho-
rário: 9h30 às 12h30 e das 14h30 
às 17h30.
Guerra e paz.
Até ao dia 30 de junho, no foyer 
do Auditório Municipal, vai es-
tar patente a exposição «Guerra 
e paz», esculturas em bronze, da 
autoria de Miguel Martinho.

PECHÃO

Dar sangue.
Sábado, dia 28, entre as 9h00 e as 
14h00, na Junta de Freguesia, re-
aliza-se uma recolha de sangue 
a favor do Hospital Distrital de 
Faro.
Rastreios.
Até ao dia 28, entre as 15h00 e as 
17h00, na Junta de Freguesia, re-
alizam-se rastreios cardiovascu-
lares.

Orquestra e violino.
Sábado, dia 28, às 21h30, no 
Tempo – Teatro Municipal, rea-
liza-se um concerto pela Orques-
tra do Algarve que irá interpre-
tar três obras de Mozart, ao lado 
do violinista Nicolas Koeckert. 
Preço: 10 euros com os descon-
tos habituais.
Recital.
Quinta-feira, dia 26, às 19h00, na 
Casa Manuel Teixeira Gomes, 
tem lugar um recital de piano 
com João L. Rosa, do Conserva-
tório de Música de Portimão. 
Conversas.
Sábado, dia 28, às 18h00, na Casa 
Manuel Teixeira Gomes, conver-
sas sobre o Rio Arade, fonte de 
subsistência, meio de comunica-
ção e inserido nas rotas comer-
ciais.
Arte submersa.
A exposição «Arte Submersa», no 
Museu de Portimão, está paten-
te até 31 de julho. São duas cen-

tenas de peças moldadas à mão e 
pintadas com uma mistura de vi-
drados naturais pelo artista suíço 
Sylvain Bongard, há cerca de 40 
anos radicado no Algarve.  
EMARP.
Até ao dia 27, na EMARP – Em-
presa Municipal de Águas e Resí-
duos de Portimão, pode visitar a 
exposição «Encontros», pinturas 
de Célia Gil Inácio.
Azeite.
O Museu de Portimão apresen-
ta, até 31 de julho, as exposições 
«Sabores da Europa» e «Azei-
te - Saberes com sabor», que re-
sultam de um projeto europeu 
do qual fazem parte este equipa-
mento cultural e outros oito mu-
seus do Velho Continente. Ho-
rário: terças-feiras das 14h30 às 
18h00 e de quarta a domingo, en-
tre as 10h00 e as 18h00. 

Fotografia.
Até 1 de julho, na Galeria do Mu-
seu, patente a exposição «Prima-
vera», fotografia do Grupo de 
Amigos do Museu.
Gastronomia.
Sábado, dia 28, às 10h30, no es-
paço de animação do Mercado 
Municipal, demonstração gas-
tronómica «Sabores do Alentejo» 
pelo chef Ricardo Bernardo, com 
demonstração de fornos solares.
Trocas.
Domingo, dia 29, entre as 14h00 
e as 17h00, no espaço polivalen-
te do Mercado Municipal, reali-
za-se o mercadinho das trocas. 
Nada se vende nem se compra, 
apenas se troca.
Fado.
Domingo, dia 29, às 21h00, no 
Museu do Trajo, noite de fados 
com fadistas convidados. Acom-
panhamento de Vítor do Carmo, 
José Santana e Tó Correia.
Feira do livro.
De 31 de maio a 3 de junho, no 
Jardim da Verbena, no espaço ex-
terior do Centro de Artes e Ofí-
cios, realiza-se a feira do livro de 
São Brás de Alportel 2011. Horá-
rio: 10h00 às 18h00 e das 20h00 
às 22h30. 
Rota do Caracol.
Durante o mês de maio, em doze 
restaurantes locais, está a decor-
rer a 1ª Rota do Caracol. Para re-
viver a tradição do petisco pri-
maveril dos caracóis. 
Trajes.
Até dia 31, no átrio do Cine-te-
atro São Brás, no âmbito da I 
Quinzena Intercultural, está pa-
tente a exposição Trajes do Mun-
do.
Exposição.
Até dia 31, na Galeria Municipal, 
pode visitar a exposição «Dama 
no Jornal», um conjunto de tra-
balhos artísticos de Susana Men-
dez. Horário: 10h00 às 13 e das 
15h00 às 19h00.
Gravura.
Até ao dia 15 de junho, na Gale-
ria Zem Arte, exposição de tra-
balhos de gravura da autoria de 
Maria Balmori e esculturas de 
Vera Gonçalves.
Fotografia.
Até ao dia 27 de maio, no Cen-
tro de Artes e Ofícios, pode visi-
tar a exposição «Angola, Guerra 
Civil», exposição de fotografia de 
Joaquim Lobo.
Bordados.
Até ao dia 29 de maio, no Cen-
tro Museológico do Alportel, 

está patente a exposição «Borda-
dos com tempo e arte», composta 
por bordados e rendas do grupo 
de bordadeiras do Alportel.

 
Sarau Instável.
Sexta-feira, dia 27, às 21h30, na 
Biblioteca Municipal, decorre 
mais um Sarau Instável com a 
temática «Profissão: cidadão do 
mundo». O convidado especial é 
Afonso Cruz, escritor, ilustrador, 
realizador e músico.  
Água medieval.
O Aljibe do Castelo de Silves 
apresenta a exposição permanen-
te «Sistemas de abastecimento de 
água na Silves Medieval». Esta 
mostra pretende divulgar os di-
versos sistemas hidráulicos ado-
tados durante o período medie-
val.
Silves islâmica.
Pode ser vista até 27 de agosto, 
no Museu Municipal de Arque-
ologia, a exposição «Silves Islâ-
mica – cinco séculos de ocupação 
do Arrabalde Oriental». Horário: 
segunda-feira a sábado, entre as 
9h00 e as 18h00.
Porcelana.
Está patente na Casa da Cultura 
Islâmica e Mediterrânica a expo-
sição de pintura em porcelana da 
artista plástica Lourdes Abraços. 
Rosas.
Até 4 de junho, no átrio da Bi-
blioteca Municipal, pode ser vi-
sitada a exposição de pintura 
«Rosas», da autora Anne-Caroli-
ne Duarte.

MESSINES

Daniel Vieira.
Até ao final do mês de maio, na 
Sociedade de Instrução e Recreio 
Messinense, pode visitar a expo-
sição de pintura do artista Daniel 
Vieira.

Cineclube.
Quinta-feira, dia 26, às 21h30, no 
Cine-Teatro António Pinheiro, o 
Cineclube de Tavira projeta o fil-
me «O Tio Boonmee que se lem-
bra das suas vidas anteriores», 
de Apichatpong Weerasethakul. 
Domingo, dia 29, o filme a apre-
sentar será «Micmacs - Uma bri-
lhante confusão», de Jean Pierre 
Jeunet.
Música.
Sábado, dia 28, às 18h00, na Er-
mida de Santa Ana, atuação do 
Duo Tanguíssimo (violino/gui-
tarra), no âmbito dos Concer-
tos «Música nas Igrejas». Entra-
da livre.
Debate.
Sexta-feira, dia 27, às 14h30, na 
Biblioteca Municipal, realiza-
se um debate sobre a floresta e a 
energia.
Conferência.
Quinta-feira, dia 26, às 9h30, na 
Biblioteca Municipal, 1ª Confe-
rência do 3º Ciclo de Conferên-
cias «O Algarve e a República», 
numa organização do Regimento 
de Infantaria nº 1 de Tavira.
Andebol.
Sábado e domingo, dias 28 e 29, 

no Pavilhão Municipal Dr. Edu-
ardo Mansinho, realiza-se a Final 
Four Andebol Taça de Portugal 
– Tavira 2011, numa organiza-
ção da Federação Portuguesa de 
Andebol. 
Exposição.
Até ao dia 30 de maio, na Casa 
André Pilarte, patente a exposi-
ção «Tempo, Memórias e Mu-
seus». Horário: 3ª a sábado das 
10h00 às 12h30 e das 14h00 às 
17h30.
Fotografia.
Até ao dia 25 de junho, no Mu-
seu Municipal, patente a expo-
sição de fotografia e de Kärs-
ti Stiege intitulada «C/O Posta 
Restante».
 Exposição.
Até 18 de junho, no Museu Mu-
nicipal/Palácio da Galeria, está 
patente a exposição «Cidade e 
mundos rurais». Horário: 3ª a sá-
bado das 10h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30.

SANTO ESTÊVÃO

Fotografia.
Até 30 de junho, no espaço po-
livalente da Casa do Povo, está 
patente a exposição de fotografia 
«Kiss with a Fist» da autoria de 
Sara Ferreira.

SANTA LUZIA

Austrália.
Até ao dia 29, no salão multiusos 
da Junta de Freguesia de San-
ta Luzia, vai estar patente a ex-
posição «Arte Aborígene Austra-
liana».

Carlos do Carmo.
Sábado, dia 28, às 21h30, no salão 
de festas da Sociedade Recreativa 
de Barão de São Miguel, realiza-
se a finalíssima do Concurso de 
Fado. Artista convidado: Carlos 
do Carmo.
Exposição.
Até 30 de Junho, no Arquivo 
Municipal, patente a exposição 
«Conservação Preventiva em Bi-
bliotecas e Arquivos: o papel e os 
seus inimigos».

Dança.
Sexta-feira, dia 27, às 22h00, no 
Centro Cultural António Aleixo, 
realiza-se  o espetáculo de dança 
«O Teu Cantinho», pelos alunos 
da Escola de Dança da Associa-
ção Pó de Sonhos. 
Tertúlia.
Sexta-feira, dia 27, às 17h30, na 
Biblioteca Municipal Vicente 
Campinas, tem lugar a tertúlia 
no Baixo Guadiana sobre «A im-
portância dos órgãos de comuni-
cação social no seio da comuni-
dade local».
Seminário.
Sábado, dia 28, às 15h00, no Cen-
tro Cultural António Aleixo, re-
aliza-se o seminário económico 
«Conhecer mais, fazer melhor».
Pintura.

Portimão
Câmara  - 288 470700
GNR - 282 420750
PSP - 282417717
PJ - 282405400
Bombeiros - 282422122
Hospital - 282450300
Pol. Marítima - 282417714
Capitania - 282417258

S. Brás Alportel
Câmara - 2899840000 
GNR - 289842210
Bombeiros - 289842666
Centro Saúde - 289840440

Agenda cultural

Monchique
Câmara - 282910200
GNR - 282912629
Bombeiros - 282912115
Centro Saúde - 282910100

Santo Estêvão

Quarteira

Silves
Câmara - 282440800
GNR - 282442414
Bombeiros - 282442411
Centro Saúde - 282440020

Pechão

Tavira
Câmara - 281320500
GNR - 281329030
PSP - 281322022
Bombeiros - 281322123
Centro Saúde - 281329000
Pol. Marítima - 281321777
Capitania - 281322438

Vila Real
Câmara - 281510000
GNR - 281530150
PSP - 281543066
Bombeiros - 281512989
Centro Saúde - 281511371
Pol. Marítima - 281513999
Capitania - 281512035

Santa Luzia

Loulé
Câmara - 289400600
GNR - 289463770
GNR Fiscal - 289314174
Bombeiros - 289400560
Centro Saúde - 289416513

Almancil

Olhão
Câmara - 289700100
GNR - 289703089
PSP - 289702144
Bombeiros - 289710000
Capitania - 289714665
Centro Saúde - 289700260

S. B. Messines

Vila do Bispo
Câmara - 282630600
GNR - 282639112
Bombeiros - 282639285
Centro Saúde - 282636900

Praia da Luz
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Domingo, dia 28, entre as 8h00 e 
as 13h00, no centro histórico da 
cidade, tem lugar o IV Encontro 
de Pintura Rápida ao Ar Livre.
Têxtil-lar.
Até ao dia 28, no Centro Cultural 
António Aleixo, decorre a mos-
tra Têxtil-Lar. Horário: 10h00 
às 13h00 e das 15h00 às 19h00 de 
segunda a sexta-feira.
Fotografia.
Até ao dia 3 de junho, na Biblio-
teca Municipal, vai estar patente 
a exposição de fotografia roteiros 
de saúde para todos - «Imigran-
tes um caminho de esperança».
Iluminista.
A exposição ao ar livre «Vila Real 
de Santo António e o Urbanismo 
Iluminista» é o contributo desta 
cidade fundada pelo Marquês de 
Pombal, em plena era das Luzes, 
para o projeto da Rede de Museus 
do Algarve, denominada «Algar-
ve: do reino à região». A mostra 
pode ser visitada na marginal do 
Guadiana, na Rua da Princesa, 
na Praça Marquês de Pombal e 

nos largos António Aleixo e Lu-
tegarda de Caires.   
Escultura.
No seguimento da sua integração 
no projeto Bienal Portugal Arte 
10, Vila Real de Santo António 
acolhe uma escultura de Yoan 
Capote, denominada «Stress 
2010», que será exibida durante 
seis meses na Avenida Ministro 
Duarte Pacheco, junto ao farol.
Exposições.
No Arquivo Histórico Municipal 
estão patentes as exposições «In-
dústria Conserveira em Vila Real 
de Santo António», «Memento 
Mar Menor» e «Artes Litográfi-
cas». Horário: 9h30 às 12h30 e 
das 14h00 às 16h30. 

MONTE GORDO

Velharias.
Sábado, dia 28, entre as 10h00 e 
as 17h00, junto ao Posto de Tu-
rismo, realiza-se mais uma feira 
de velharias e numismática.

Agenda cultural

Monte Gordo
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Final da Taça de Portugal em andebol 
disputa-se em Tavira 
Benfica, FC Porto, Belenenses e Madeira SAD são as equipas 
que participam, nos dias 28 e 29 de maio, a Final Four da Taça 
de Portugal Seniores Masculinos em Andebol, que se dispu-
ta no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, em Tavira.

A primeira meia-final disputa-se, no dia 28, sábado, às 
15h05, entre o FC Porto e SL Benfica, com transmissão dire-
ta na RTP 2. Segue-se, às 17h00, a segunda meia-final entre o 
Belenenses e o Madeira SAD.

Os vencedores das meias-finais irão bater-se, na final de 
dia 29 de maio, domingo, às 16 horas, com emissão no segun-
do canal da televisão pública. 
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3.ª Divisão Nacional - Zona Centro (fase de manutenção)

ABC de Nelas 'surpreendido' em casa

Académico e Tondela
cumpriram objectivos
Está na recta final 
a fase de manutenção
do campeonato e, tanto
o Académico de Viseu 
como o ABC de Nelas, 
já têm os objectivos 
conseguidos - a 
permanência. Por seu
turno, o Tondela Andebol
Clube deu um passo
importante para atingir
essa meta

SILVINO CARDOSO

silvino.cardosovis@diariodeviseu.pT

A derrota do ABC de Nelas,
em casa, frente à Associação
Des portiva Albicastrense per-
mitiu que a Académica o apan-
hasse em termos de pontuais
com os conimbricenses, que
têm menos um jogo, assim
como  não 'ajudou' nada o Ton -
dela An debol Clube, na luta pe -
la ma nutenção, pois o conjunto
de Castelo Branco está na mes  -
ma guerra da permanência.
Como se sabe, são os dois últi-
mos a serem condenados à des -
promoção. Valeu aos tonde-
lenses vencerem, em casa, os 20
km de Almeirim.

Para o Académico, a vitória
sobre o líder, o SIR 1.º de Maio,
re presentou a confirmação de
que se trata da melhor equipa
da fase quando coloca em cam -
po todos os seus elementos
fun  damentais. Os academistas
continuam na segunda posição

e com menos um jogo que o
co   mandante. Têm tudo para
discutirem o primeiro lugar.

No que diz respeito ao Ton -
dela AC, o triunfo sobre os ri ba -
tejanos de Almeirim foi um
passo importante para atingir o
objectivo da fase, a ma nuten -
ção. A turma de Lu ís Cardantas
tem tudo para vencer na Bata -
lha obrigando o conjunto da re -
gião do Oeste a continuar no
'campeonato' dos aflitos. 

Na próxima jornada, em Co -
imbra realiza-se o jogo do 'tira
teimas', já que se defron tam a
Académica e o ABC de Nelas, as
duas equipas igualadas na ta be -
la classificativa. O empate deixa
tudo igual, mas a vitória de um
dos contendores pode dar-lhe a
posição final na prova. 

RESULTADOS

7.ª JORNADA

Ac. Viseu-SIR 1.º Maio 33-29 
Tondela AC-20 km Almeirim 32-27
Pombal-Batalha AC 28-31
ABC de Nelas-Albicastrense 28-32 

CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P

SIR 1º Maio 7 5 1 1 205-176 42 

Ac. Viseu 6 4 1 1 191-173 37

ABC de Nelas 7 3 0 4 197-188 34

Ac Coimbra 6 4 1 1 174-160 34 

20 km Almeirim 6 3 1 2 171-162 33 

Batalha AC 6 2 0 4 136-176 29 

Albicastrense 6 2 1 3 187-194 28 

Tondela AC 6 1 1 4 162-174 25 

Pombal 6 1 0 5 166-186 22 

PRÓXIMA JORNADA

Ac Coimbra-ABC de Nelas; Albicastrense-

Pombal; Batalha AC-TondelaAC e Ass.20 km

Almeirim-Ac. Viseu.

O guarda-redes do Académico foi preponderante na vitória
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Campeonato Nacional de Desporto Escolar/2011

Juvenis deram 'show' em S. João da Madeira

Escola de Moimenta Beira
disputa Mundial de andebol
SILVINO CARDOSO

O andebol continua a ser a
mo  dalidade desportiva e com -
pe titiva mais praticada pelos
jo vens do concelho de Moi -
men ta da Beira. O magnífico
pavi lhão municipal também é
o 'culpado'. Essa aposta tem
dado frutos e a prova está na
proeza, sem precedentes, con-
seguida durante os últimos três
dias da passada semana.

A equipa de andebol de sete,
de juvenis masculinos, da Es -
cola Secundária de Moimenta
da Beira, venceu no passado
fim-de-semana, em S. João da
Madeira, o Campeonato Naci o -
nal de Desporto Escolar/2011.

A conquista do título coloca
a formação moimentense co -
mo a representante de Por tugal
no Campeonato Mundial da
mo  dalidade, que decorrerá em
Lisboa de 5 a 7 de Julho.

O feito dos 14 gloriosos (sete
efe ctivos e outros tantos su -
plen tes) começou com a vitó ria
nos regionais de Viseu, se guido
de novo triunfo nos re gionais
alargados ao distrito de Vila
Real.

Depois, sucesso renovado
nos campeonatos da região
nor    te e, por fim, nos nacionais,

que guinda a equipa para os
mun diais de Lisboa.

O êxito, sem mácula, da cam-
panha da equipa do Moimenta
da Beira deve-se muito ao labor
da Escola de Andebol local, cu ja
formação juvenil, que milita na
1.ª divisão nacional, tem na sua
base os mesmos atletas ago ra
mundialistas.

Os 'mundialistas' que levam o nome de Moimenta Beira ao plano Mundial
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EQUIPA
DE MOIMENTA
NO ‘MUNDIAL’
ANDEBOL P13
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Campeonato Nacional de Juniores

Numa organização conjunta com a Federação de Andebol de Portugal

Resende, Mangualde 
e Baião recebem fases finais

Os presidentes dos municí-
pios de Resende, Baião e Man -
gualde assinaram, na Câmara
de Resende, um contrato com a
Fe deração de Andebol de Por -
tugal que prevê a organização
das fases finais do Cam peonato
Nacional de Juniores Mascu -
linos da 1.ª Divisão (Next 21) 

Baião e Mangualde organi-
zam a 2.ª fase nos dias 2, 3 e 4 de
Junho e a fase final do Cam pe -
onato realizar-se-á nos dias 10,
11 e 12 de Junho, no Pavilhão
Mu  nicipal de Anreade, em Re -
sende.

O presidente da Federação de
Andebol de Portugal, Henrique
Torrinha, disse "que o acto en -
cerra a importância numa vas ta
região onde queremos que o
andebol seja a modalidade de
re ferência. Ser de referência pa -

ra passar à excelência. É este o
desafio e o caminho que se im -
primir”.

Já o vice-presidente da Câ -
ma ra de Baião, Paulo Pereira,
afirmou que "esta iniciativa
tem co mo objectivo a pro-
moção de Baião, mostrar a
capacidade de organizar um
evento de nív el e funciona,
ainda, como um estímulo e um
desafio à estrutura associativa".

João Azevedo (Mangualde),
acredita que este torneio "é im -
por tante para o concelho", acre -
s centando que "o andebol sai
valorizado com o conjunto de
jo gos disputados na zona in te -
rior do país, no eixo entre Ma n -
gualde, Resende e Baião, que
com certeza, vai ser um ei xo de
futuro".

Para António Borges, o presi-

dente anfitrião, "são três presi-
dentes, três municípios que se
jun   tam para um projecto de
an   debol que ultrapassa as vi -
sões de cada sítio, para se perce-
ber que, de facto, há projectos
que se podem construir em co -
mum, transmitindo uma men-
sagem mais forte que pode sair
a favor das nossas populações e
dos nossos municípios".

Com a assinatura deste pro -
to colo com a Federação de An -
debol de Portugal, "a Câmara
Mu nicipal de Resende preten de
que o andebol seja exem  plo
para os jovens do concelho,
construindo, a partir des ta mo -
da lidade os índices de no to -
riedade que são necessários
para um  con  celho como o de
Re   sende, que aposta no des por -
to", concluiu António Borges
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Depois de uma ausência de
anos das competições seniores
de andebol, o Atlético Clube da
Sismaria regressou na tempora-
da passada e logo conseguiu
chegar à fase final da 2ª Divi-
são, alcançando o quinto lugar.
Esta época voltou a garantir um
lugar entre os seis que lutam
pela subida ao principal pata-
mar da modalidade, mas foi pre-
cisamente na sexta posição que
ficou, longe de Fafe e Ismai, as
equipas que para a próxima tem-
porada estarão entre os gran-
des. Desilusão? O treinador nega
tudo.

“A época, à semelhança da
última, é muito positiva”, enten-
de Pedro Violante. “Se na épo-
ca passada entrámos na prova
apenas com o objectivo de garan-
tir a manutenção, este ano assu-
mimos que queríamos consoli-
dar o resultado desportivo e isso
passava pelo apuramento para
a fase final, apesar de termos
perdido dois jogadores funda-
mentais.”

Só que chegada à fase final,
a equipa venceu apenas duas

partidas em dez que disputou.
Resultado da diferença de valo-
res, considera o técnico, mas não
só. “Estava ciente que iríamos
encontrar muitas dificuldades,
já que as equipas que se nos
opunham têm mais argumen-
tos, mas depois de um excelen-
te arranque, o jogo em casa com

o Ismai acabou por nos marcar
de uma forma decisiva. A arbi-
tragem deixou que a partida fos-
se muito além da normal agres-
sividade do jogo, que deixou
diversos jogadores condiciona-
dos para as jornadas seguintes.
Esse momento marcou-nos e
afastou-nos do sonho.” 

Ainda assim, a sensação é de
dever cumprido. “Acabamos a
época conscientes que criámos
uma base de trabalho forte que
visa ter, como sempre dissemos,
uma equipa virada para o ren-
dimento a médio prazo.”

Com 2010/11 concluído, espe-
ra-se para 2011/12 o “mesmo
enquadramento, percebendo que

se vivem momentos complica-
dos no País”.  “Temos de ser pru-
dentes”, reforça Pedro Violan-
te. Sonhar com a subida à 1ª
Divisão é realista? O técnico é
pragmático. “Para que seja uma
aposta inequívoca é necessário
que a esta boa base se acres-
centem argumentos e isso pres-
supõe investimento relevante.
Ainda que essa não seja a minha
área, suponho que não estamos
num momento aconselhável
para isso.” Ainda assim, a ambi-
ção está presente. “Mantendo
esta base da jogadores, assumo
que podemos voltar a bater-nos
com toda a gente e discutir esses
lugares.”�

AC Sismaria termina fase final em sexto, mas já pensa na próxima temporada

“Queremos voltar a discutir 
os primeiros lugares”

Juvenis pelo título nacional
A equipa de juvenis masculinos do AC Sismaria disputa a partir
de amanhã, sexta-feira, no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, a
fase final do Nacional de Juvenis da 1ª Divisão, a exemplo, de res-
to, do que se passou na temporada passada. Sexta-feira, a equipa
de Nuno Castanheira defronta pelas 19 horas o Xico Andebol. No
sábado é a vez de jogar com a ABC de Braga, pelas 16 horas. Às
10 horas de domingo defronta o FC Porto. �
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Geraldo de Jesus 
geraldoj.postal@gmail.com

A duAs jornAdAs do final 
do campeonato, a equipa do 
Clube de Vela ascendeu já à 
segunda divisão nacional.

No final do encontro con-
tra os Marienses, Eduardo 
Mendonça, presidente da 
Direcção, afirmou ao POS-
TAL: “acabámos de atingir o 
primeiro objectivo desta épo-
ca que era a subida de divisão. 
Estou muito feliz”.

“Quero deixar um abraço 
com muito respeito e amiza-
de a todos os jogadores, trei-
nadores e toda a estrutura do 
andebol sénior do Vela de Ta-
vira. É um grupo de atletas e 
treinadores excelente e cabe-
nos elogiá-los pelo seu esfor-
ço”, rematou o responsável.

“Estamos a dois jogos do fi-
nal e podemos vir a ser campe-
ões, pois estamos a um ponto 
do primeiro classificado”, 
realça Eduardo Mendonça, 
que conclui, “agora, o nosso 

objectivo é sermos campeões 
nacionais”.

O professor, Hélder Leal dis-
se ao POSTAL que este momen-
to é o corolário de uma época 
“em que trabalhámos muito, 
treinámos muito e estivemos 
sempre a um nível elevado”. 
“Deixo um grande apelo ao 
público para que no próximo 
dia 4 de Junho, contra o Samo-
ra Correia, esteja aqui em força, 
como esteve neste jogo, para 
nos acarinhar e irmos a cami-
nho do título”, rematou. 

CluBe de Vela leVa O nOme da CIdade Cada Vez maIs alTO e espeRa seR CampeãO

andebol de Tavira já está na segunda 
divisão nacional

Vela de Tavira garante regresso à segunda divisão após vitória sobre marienses

geraldo de jesus
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