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«Estamos ansiosos por estrear o tão ansiado pavilhão», garante o capitão, Carlos Carneiro, que espera casa cheia 

uase 14 anos sem casa 
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Cubano de partida do Sporting Pagamento 

da rescisão viabiliza salda para o Catar 

Frankis Carol 
deixa leões 

GABRIELA MELO 

O
Sporting festeja a estreia 
oficial do Pavilhão João 
Rocha, hoje, na receção 
ao AC Fafe, em partida 
da jornada inaugural do 

Andebol 1, preparado para 
perder uma das referên-
cias defensivas e ofensi-
vas, o cubano Frankis Ca-
rol Marzo que, tudo 
indica, deverá rumar ao 
Catar, segundo A 
BOLA apurou. 

Prestes a 
completar 30 
anos — feste-
ja-os amanhã 
—, o universal 
de 1.93 metros 
chegou ao Spor-
ting em 2011 e es-
tava sob contrato 
até 2019 (renova-
do em junho de 
2016, por duas tem-
poradas ) . Mas o 
campeão nacional 
terá aceite libertar 
o cubano após re-
ceber proposta de 
pagamento da 
avultada cláu-
sula de rescisão  

de vários milhares de ouros. O Ca 
tar é o próximo destino do jogador. 

Ainda assim, Frankis Carol de-
verá integrar a equipa que, esta 
noite (20 horas), recebe o ,AC Fa-
fe, adiada devido à bem-sucedida 
participação no Torneio de Quali-
ficação da Champions, na Eslova -

guia. Uma presença em jeito de 
despedida do Sporting, no 
mesmo dia da inauguração 
oficial do novo recinto. 

Mas o cubano partirá com 
sentimento de dever cumpri-

do, depois de contribuir para 
()primeiro título nacional des - 

de 2000 01, a vitória na 
Taça Challenge e a mais 

recente qualificação 
para a Liga dos Cam-
peões. Sucessos a jun -
tar a três Taças de Por-
tugal (2012, 2013 e 
2014) e a uma Super-

taça de Portugal 
(2014). 

Universal Frankls Carol 

chegou ao Sporting 

em 2011 para se tornar 

uma das referencias 

da equipa verde e branca 

F'utsal fechou ' Nove de Alva  - 
lade em 2004. andebol abre pa-
vilhão João Rocha esta noite 

A propósito do andebol ter, esta 
noite, honras de estreia oficial do 
Pavilhão João Rocha, vale a pena 
referir que, no total, foram 13 anos, 
oito meses e três dias que o Spor 
ting jogou sem recinto próprio, já 
que o último jogo na Nave de Al-
vaiade aconteceu a 3 de janeiro de 
2004, quando a equipa de futsal 
venceu o Modicus por 11 -1, tendo 
sido Deo o autor do ultimo golo no 
histórico pavilhão. 

Regressando ao andebol, uti-
lizou 10 pavilhões neste período: 
Municipal de Leiria, Escola Bar-
tolomeu Dias (Sacavém), Casal 
Vistoso, Multiusos de Odivelas, 
Mafra, Paz e Amizade e António 
Feliciano Lopes (Loures), Torre  

da Marinha, Ginásio do Sul e 
Complexo Cidade de Almada. 

«Finalmente vamos ter a nos-
sa casa. É um alívio sabermos que 
temos aqui um local onde os spor 
tinguistas nos vão poder sempre 
apoiar. Queremos entrar com o pé 
direito e este jogo não é excepção. 
A equipa vai estar ainda mais mo- 

RESULTADOS 
- Andeboll 9  t' Jornada 4 2de setembro 

Boa Hora7fkienenses _ , 24-20 
;4-24 

FC Porto-ABC 
S. Bernardo-kko Andebol • . 2111-28 
Arsenal Devesa-A,~ Santas  
4 Hoje 
Sporting-AC Fafe 20.00 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa 
9 27 de setembro 
Benflca-Madeira SAD 12.00k 
Pavilhão n." 2 da luz, 

tivada e isso pode trazer alguma 
ansiedade, mas vai correr tudo 
bem», assegurou o treinador dos 
leões, Hugo Canela, sobre o jogo 
de hoje, crente de que o adversá-
rio irá «criar dificuldades e não 
participar na festa da inaugura-
ção». 

Palco dos jogos da Champlons, 
os responsáveis do Sporting terão 
de conciliar estas 10 novas parti-
das com os jogos do Andebol I. E 
há já uma certeza: o Sporting-FC 
Porto não será dia 30, pois nesse dia 
os leões jogam na Macedónia com 
o Metalurg, devendo o clássico ser 
antecipado para 27. Porém há 10 
outros encontros que podem so-
frer alterações, incluindo a deslo-
cação à Madeira (dia 23), à Luz 
(14 outubro), a Águas Santas (18 
outubro) e a receção ao ABC (16 
setembro). HUGO COSTA 
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HOJE 
ANDEBOL 
Sporting-Fale 
Jogo em atraso da la jornada. 
Pav. João Rocha, 20h00. 

AMANHA 
FUTEBOL FEMININO 
Portugal-Hungria 
Sub-17, Seia, 11h00. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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PLANTEL C.S. MARÍTIMO 

Tiago Rodrigues 
Hugo Freitas 
Francisco Freitas 
Paulo Jesus 

guarda-redes 
guarda-redes 
guarda-redes 
guarda-redes 

Eduardo Pinto 
Fred Rodrigues 

pivot 
pivot 

Rodrigo Sousa universal 
universal Ricardo Ramalho 

Joaquim Andrade guarda-redes Francisco Reis lateral direito 
Pedro Azevedo ponta esquerdo Ronaldo Santos pivot 
Ronaldo Barros lateral direito Yonaikel Fernandes central 
José Sousa ponta esquerdo André Freitas universal 
Diogo Alves 
Márcio Abreu 
Paulo Moura 

universal 
ponta direito 

universal 

Francisco Silva universal 

António Franco universal EQUIPA TÉCNICA 

Francisco Silva universal Treinador: Paulo Vieira 

João Freitas pivot Adjunto: Carlos Pestana 

Luís Gama universal Dirigentes: Gabriel Gomes e Juvenal 

André Correia universal Gonçalves 

• ANDEBOL 

O grupo verde-rubro que vai disputar a II Divisão nacional de andebol. FOTO ASPRESS 

Marítimo já -trabalha 
e aposta, na formação 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 

desporto@dnoticias.pt  

O andebol sénior do C. S. Maríti-
mo deu início aos trabalhos para 
esta temporada com a realização, 
na segunda-feira, da primeira ses-
são de trabalhos no Pavilhão do 
Complexo Desportivo do Maríti-
mo, em Santo António. 

Sob o comando técnico do ex-
internacional madeirense Paulo 
Vieira, técnico que já leva três 
temporadas à frente dos destinos 
da equipa maritimista, a aposta na 
manutenção na II Divisão, mas 
sobretudo no lançamento de jo-
vens atletas numa competição na-
cional, surgem como os principais 
objectivos do projecto que, relem-
bre-se, tem uma ligação estreita 
com o Madeira Andebol SAD. 

A equipa do Marítimo está inte-
grada na Zona Norte no Campeo-
nato Nacional da II Divisão, urna 
prova que será disputada em três 
zonas, sendo que apenas duas equi-
pas de cada se apuram para a fase fi-
nal. Desportivamente, portanto, 
será um desafio difícil para a equipa 
do Marítimo, que inicia esta com-
petição no dia 23 de Setembro, re-
cebendo no Funchal o FC Porto B. 

Paulo Vieira explica ao DIÁRIO 
as metas para esta nova tempora-
da. "Muito para além da vertente 
desportiva, com a participação no 
Campeonato Nacional da II Divi-
são, o projecto do andebol do Ma-
rítimo mantém uma forte aposta 
na formação dos nossos jovens. O 
plantel desta época conta com 
muitos juniores que farão a sua 
estreia em provas nacionais, pelo 

OS VERDE-RUBROS, 
TREINADOS POR 
PAULO VIEIRA, 
INTEGRAM A ZONA 
NORTE DA II DIVISÃO 

que há muito trabalho, em muitas 
variáveis para ser feito. Por outro 
lado, como sabem, temos uma for-
te ligação com o Madeira SAD e 
com o seu técnico, Paulo Fidalgo, e 
teremos atletas a competir com o 
Marítimo mas a fazerem um tra-
balho diário junto do plantel do 
Madeira SAD. Pretendemos que 
os nossos jogadores atinjam pata-
mares mais elevados na sua evolu-
ção enquanto andebolistas mas 
não só, por isso o nosso trabalho 
diário vai nesse sentido. Formar 
para que um dia possam fazer par- 

te do projecto do Madeira SAD é a 
meta a longo prazo". 

O Marítimo na II Divisão e na 
Zona Norte é viável? O técnico refe-
re a esse propósito: " Do ponto de 
vista competitivo estamos na zona 
mais competitiva e com mais quali-
dade. A esse nível será para nós um 
desafio aliciante, pois a exigência é 
maior para todos. Desejamos o 
mais cedo possível atingir a manu-
tenção, mas tudo o vier a partir des-
sa meta será gratificante. Reconhe-
cemos, no entanto, que é muito 
complicado atingir a fase final, era 
excelente mas temos de ser realis-
tas. Além das limitações próprias de 
uma equipa jovem, termos duplas 
jornadas nos jogos fora e apenas po-
dermos contar com 12 elementos 
na viagem, aumenta as dificulda-
des. No fundo, vamos 'pegar' nestas 
realidades e fazer crescer a equipa, 
pois isso fará parte de todo o pro-
cesso evolutivo dos atletas". 
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Modalidades 'nacionais' 
iniciaram os treinos 

Com o início do mês de 
Setembro, as diversas 
modalidades amadoras verde-
rubras entram no seu ritmo 
normal, nomeadamente as 
equipas que disputam as 
competições nacionais. 
São os casos do andebol, do 
basquetebol, do voleibol e do 
hóquei em patins que, assim, 
iniciaram os treinos para a 
época 2017/2018. 
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Académico sofre goleada
no jogo de apresentação

Silvino Cardoso

No passado sábado o Pavilhão
'Cidade de Viseu' foi o palco da
apresentação da equipa sénior
de andebol do Académico de
Viseu, defrontando o FC Porto
'B', ou seja, a segunda formação
de uma das melhores equipas
da modalidade no nosso país.

Mesmo tendo sido convi-
dada para 'apadrinhar' a apre-
sentação do conjunto acade-
mista aos sócios e adeptos que,
diga-se, não compareceram
em grande número, como se
esperava, a turma do FC Porto
não se compadeceu e acabou
por golear, fixando o resultado
num expressivo 43-20.

Foi uma entrada de rom-
pante dos nortenhos que apa-
nhou desprevenida a juven-
tude que abunda no plantel
academista Aos 15 minutos o
FC Porto já tinha colocado o
marcador em 13-2. Nos restan-
tes minutos (15) até ao inter-
valo, o Académico apenas
marcou mais um golo e sofreu

mais 10. 
No segundo tempo o treina-

dor Rafael Ribeiro fez entrar
jogadores mais 'tarimbados' na
modalidade e em menos de
cinco minutos marcou tantos
golos como os que tinha mar-
cado na primeira meia hora. A
juventude, mesclada com a ex-
periência, permitiu aos viseen-
ses responder com mais qua-
lidade e menos ansiedade. Mas
o senão de guarda-redes bas-
tante jovens na baliza, não da-
rem a confiança aos compa-
nheiros como acontece no an-
debol, o conjunto da casa limi-

tou-se a dar o seu melhor e
conseguiu chegar à meta dos
20 golos nos últimos segun-
dos. 

No final Rafael Ribeiro não
se mostrava agastado pelo re-
sultado, tendo a consciência de
que “pela frente o Académico
teve um adversário com muita
qualidade e com um ritmo de
jogo bem mais adiantado na
preparação”. Referiu que a sua
equipa “tem apenas duas se-
manas de treinos, enquanto
que os jovens do FC Porto já
levam quase dois meses de tra-
balho e isso faz sempre muita

diferença, como é óbvio”. Ga-
rantiu que a sua equipa “tem
valor para fazer um bom cam-
peonato nacional da 3.ª Divi-
são”, acrescentando que “o re-
sultado final frente aos portis-
tas não conta em termos de
objectivos do Académico. 

“O FC Porto está a competir
dentro de uma realidade bas-
tante mais adiantada na mo-
dalidade que pouco tem a ver
com aquela em que competi-
mos. Queremos mudar esse
paradigma e é para isso que o
Académico está a trabalhar”,
concluiu Rafael Ribeiro. |

Preparação Apesar da diferença de golos (20-43) contra o FC Porto B, ficou
patente que a formação viseense tem uma equipa capaz de lutar pela subida 
Andebol
3.ª Divisão Nacional

Equipa orientada por Rafael Ribeiro deu boas indcações na segunda parte

SILVINO CARDOSO
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A 

ANDEBOL 
Nacional. tafase.i090 em 
atraso da 1' jomacia Sporting -
N Fate.20h00, pavilhão João 
Rocha 
CICLISMO 
Volbaaftpanha, 17' etapa 
Iladiego - Los Machucos, 
Monumento Vaca Pasiega:180 
km  
~SOL 
Campeonatottadonalde 
.kinioresAl Divisão, jogo em 
atraso dar jornada Zona Suk 
Benfica - Sacavenense, 17h00, 
Caixa Futebol campus 
FuTsAi 
Sdeç3oSub-18mascullna 
e feminina Estágio conjunto de 
preparação para °apuramento 
para os Jogos Olímpicos da 
Juventude Buenos Aires2018, 
até& Treinos (9h30 e 17h00) 
Pavilhão Municipal de Ponte de 
Sor 
RÂGUEBI 
TroNuMundlaldesub,20, 
com a partidpação da seleção 
portuguesa, no ~uai: 
Portugal- 91 19H30, Estádio 
Domingo BUrguerto, 
Montevideu, no Uruguai 
SURF 
AzoresAkilnesPro2017, 
etapa do circuito mundial de 
surf masculino da World Surf 
League, a decorrer até 
domingo na Ribeira Grande, 
ilha de S. Miguel 
Taça dePartugaldeSurfbn 
Praia do Cabedelo, a decorrer 
até domingo, na Figueira da 
Foz 
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ANDEM 
HOJE O PA JOrRTACHA 
Depois do apuramento para a fase de grupos 
da Liga dos Campeões, o andebol do Sporting 
tem hoje (20h00) outro momento histórico, 
ao estrear o Pavilhão João Rocha no jogo da 
primeira jornada do Campeonato Nacional, 
frente ao AC Fafe. "Para nós é um sonho e 
esperamos ter o pavilhão cheio", diz o capitão 
Carlos Carneiro, enquanto o técnico Hugo 
Canela espera que isso "não traga ansiedade". 
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ANDEBOL 

ESTREIA DO PAVILHÃO 
NA DEFESA DO TÍTULO 
Campeão Sporting recebe 
hoje o AC Fafe na nova 
casa das modalidades, na 
La ronda da La Divisão 

ALEXANDRE REIS 

Carlos Carneiro pede lotação esgotada 

O dia de hoje fica para a história 
do Sporting, com a sua equipa de 
andebol a fazer a estreia do Pavi-
lhão João Rocha. Depois da inaugu-
ração institucional a 21de junho, o 
recinto recebe, finalmente, um 
evento desportivo, com os cam-
peões nacionais a iniciarem, a par-
tir das 20 horas, a defesa do título 
frente ao AC Fafe, em jogo da 13  jor - 
nada do campeonato. 

"Finalmente vamos ter a nossa 
casa e é um alívio saber que temos 
aqui um local onde os sportinguis -
tas nos vão poder apoiar sempre. 
Queremos entrar com o pé direito 
e este jogo não é exceção. A equipa 

"O FAFE VEM PARA CRIAR 
DIFICULDADES E NÃO PARA 
PARTICIPAR NA FESTA DO 
PAVILHÃO", DIZ O TÉCNICO 

vai estar ainda mais motivada. 
Pode haver alguma ansiedade, 
mas vai correr tudo bem", consi - 
derou Hugo Canela, treinador dos 
leões, em declarações ao site do 
clube de Alvaiade. 

Chegada recentemente de Pre-
sov, na Eslováquia, depois de ca-
rimbar a qualificação para a Liga 
dos Campeões, a equipa leonina 
não espera facilidades do adversá-
rio. "Vamos defrontar uma equipa  

com alguma experiência, com jo-
gadores habituados à P Divisão, 
mas somos teoricamente mais for-
tes. De qualquer forma, o AC Fafe 
vem para criar dificuldades e não 
para participar na festa da inaugu-
ração do pavilhão. Se não estiver-
mos no nosso melhor, podemos ser 
surpreendidos, porque toda agen-
te quer ganhar ao campeão nacio-
nal", sustentou Hugo Canela. 

O técnico diz que "o Sporting 
está em crescendo", desejando 
que a equipa seja "mais constan-
te", sem baixar o ritmo e com "in-
tensidade defensiva". o  

Sem casa própria nas modalida-
des desde 2004, o Sporting apos-
ta hoje, frente ao AC Fafe, em lo-
tação esgotada no Pavilhão 
João Rocha, com capacidade 
para 3.000 espectadores. O cen-
tral Carlos Carneiro sintetizou o 
sentimento dos atletas: "É um 
sonho estrear o pavilhão. Vimos 
de uma eliminatória que trouxe 
muito boas indicações e agora 
esperamos que seja o palco de 
muitas conquistas. Não nos pas- 

sa pela cabeça outro resultado 
que não seja a vitória. Espera-
mos ter o pavilhão cheio e pre-
sentear as pessoas com um bom 
espetáculo." Os bilhetes são ex-
clusivos para sócios, a 6 e uros. A 
nova infraestrutura, com 9.200 
metros quadrados, é o maior pa-
vilhão de clube em Portugal. 
com  uma capacidade superior 
ao Pavilhão n.01 da Luz (2.400 es-
pectadores) e Dragão Caixa 
(2.000), de Benfica e FC Porto. 

     

     

ANDEBOL)! 
jornada   

SPORTING 20h00 AC FAFE 

    

FC PORTO 23-23 ABC 

    

ARSENAL 20-28 À. SANTAS 

    

MAIA ISMAI 28-24 AVANCA 

    

BOA HORA 24-25 BELENENSES 

    

S. BERNARDO 26-28 XICO ANDEBOL 

    

BENFICA 27 set. MADEIRA SAD 

CLASSIFICAÇÃO 
P IVED Cm65 

 

09 A. SANTAS 3 1 1 0 0 28-20 

• MAIA ISMAI 3 1 1 O O 28-24 

 

• XICO AND. 3 1 1 O O 28-26 

 

ÕsSELENENSES 3 1 1 O O 25-24 

 

09  ABC 2 1 0 1 0 23-23 

0/9  FC PORTO 2 1 O 1 O 23-23 

 

*2  BOA HORA 1 1 O O 1 24-25 

CO 5. 8ERNARD01 1 O O O 26-28 

O AVANCA 1 1 O 1 1 24-28 

    

ARSENAL 1 1 O O 1 20-28 

Ehe SPORTING O O O O O 0-0 

    

BENFICA O 0000 0-0 

 

EDQ  MAD. SAD O O O O O 0-0 

 

09  AC FAFE O O O O O 0-0 

 

Próxima jornada (g de setembro) 

 

AC.I.M5SANTA5-13ENEICA, AVANCA-ARSENAL, 
BELENENSES-MAIA SIM AI )(1C0 ANDEBOL-5PORDNG, 
ABC5. BERNARDO, MADEIRA SAD-FC PORTO E AC 
FAFE-80A HORA 
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W  SPORTING P 2A5 L 

UTIUZAÇA0 EM DUVIDA 
PARA O FEIRENSE 

COATES  E  ACUN  A 
SÓ VÃO FAZER 
UM TREINO 

BENEICA 

P  n TREINADOR DEVE CONVOCAR O NOVO AVANÇADO 

GABIGOL ESTA PRONT 
HISTÓRIA© 

BRASILEIRO 
QUER 'EXPLODIR' 

A ÉPOCA 
PO 

ADn'i.:tarohlagalltaes Farinha  
F. IV 

Emirates. 
11 

• 

JOARES DE  t 
IVEIRA 

NO CONSELHO 
EXECUTIVO .  

DA ECA 

"Adrien 
teve um 
comportamento 
exemplar" 

"Até os 
sportinguistas 
diziam que os 
nossos reforços 
eram coxos... 
e estamos 
em 

rei o de Carvalho.  

‘4,  
SPORTING ESTREIA j 
HOJE O PAVILHÃO 

GARANTE QUE O MÉDIO 
"NUNCA SE ESQUECE"  DISSO 

QUANDO CHEGA O MERCADO 

"Ali iam 
deve-me 
carreira" 

FCPCIRTOP.111/19E35 
1111 

ASSIM FUNCIONA 
O MEIO-CAMPO 
DE CONCEIÇÃO 

DANILO 
j  'ATACA 

04 lb,,MAIS 

<á « 
Tek 

OUVER 
RECUPERA 
MELHOR 

Rúben Neves 
"Sair foi a 
decisão certa" 

V.COIMARACS Fi to 

Martins II 
Pedro 

"Este

to 

plante) 
mais 
do que há„.'ir 
um ano" 

2-0  e 
Portugal País de Gales 

EUROPEU DE SUB-21 P. iohs 
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A10Estreia do pavilhão João Rocha na defesa do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-09-2017

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dcbb9084

 
Na 1.ª ronda da 1.ª Divisão
 
O dia de hoje fica para a história do Sporting, com a sua equipa de andebol a fazer a estreia do
Pavilhão João Rocha. Depois da inauguração institucional a 21 de junho, o recinto recebe, finalmente,
um evento desportivo, com os campeões nacionais a iniciarem, a partir das 20 horas, a defesa do
título frente ao AC Fafe, em jogo da 1ª jornada do campeonato.
 
"Finalmente vamos ter a nossa casa e é um alívio saber que temos aqui um local onde os
sportinguistas nos vão poder apoiar sempre. Queremos entrar com o pé direito e este jogo não é
exceção. A equipa vai estar ainda mais motivada. Pode haver alguma ansiedade, mas vai correr tudo
bem", considerou Hugo Canela, treinador dos leões, em declarações ao site do clube de Alvalade.
 
Chegada recentemente de Presov, na Eslováquia, depois de carimbar a qualificação para a Liga dos
Campeões, a equipa leonina não espera facilidades do adversário. "Vamos defrontar uma equipa com
alguma experiência, com jogadores habituados à 1ª Divisão, mas somos teoricamente mais fortes. De
qualquer forma, o AC Fafe vem para criar dificuldades e não para participar na festa da inauguração
do pavilhão. Se não estivermos no nosso melhor, podemos ser surpreendidos, porque toda a gente
quer ganhar ao campeão nacional", sustentou Hugo Canela.
 
O técnico diz que "o Sporting está em crescendo", desejando que a equipa seja "mais constante", sem
baixar o ritmo e com "intensidade defensiva".
 
07h45
 
Alexandre Reis
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Estreia do pavilhão João Rocha na defesa do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-09-2017

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=93eb73bc

 
Por Record
O dia de hoje fica para a história do Sporting, com a sua equipa de andebol a fazer a estreia do
Pavilhão João Rocha. Depois da inauguração institucional a 21 de junho, o recinto recebe, finalmente,
um evento desportivo, com os campeões nacionais a iniciarem, a partir das 20 horas, a defesa do
título frente ao AC Fafe, em jogo da 1ª jornada do campeonato."Finalmente vamos ter a nossa casa e
é um alívio saber que temos aqui um local onde os sportinguistas nos vão poder apoiar sempre.
Queremos entrar com o pé direito e este jogo não é exceção. A equipa vai estar ainda mais motivada.
Pode haver alguma ansiedade, mas vai correr tudo bem", considerou Hugo Canela, treinador dos
leões, em declarações ao site do clube de Alvalade.Chegada recentemente de Presov, na Eslováquia,
depois de carimbar a qualificação para a Liga dos Campeões, a equipa leonina não espera facilidades
do adversário. "Vamos defrontar uma equipa com alguma experiência, com jogadores habituados à 1ª
Divisão, mas somos teoricamente mais fortes. De qualquer forma, o AC Fafe vem para criar
dificuldades e não para participar na festa da inauguração do pavilhão. Se não estivermos no nosso
melhor, podemos ser surpreendidos, porque toda a gente quer ganhar ao campeão nacional",
sustentou Hugo Canela.O técnico diz que "o Sporting está em crescendo", desejando que a equipa
seja "mais constante", sem baixar o ritmo e com "intensidade defensiva".
 
07:45
 
por
 
Record
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