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Desporto

O Batalha Andebol Clube 
(BAC) está a atravessar um 
momento único na sua his-
tória, quer no âmbito dos re-
sultados desportivos, quer na 
captação de jovens para a mo-
dalidade, em resultado do tra-
balho que têm realizado ao 
longo dos anos junto da co-
munidade.

As equipas seniores femi-
nina e masculina foram apu-
radas, respetivamente, para 
as fases finais da 2ª e 3ª divi-
sões, vencedoras das presen-
tes edições das taças Rui Faria 
e Pedro Afra, e as atletas se-
niores femininas disputaram 
os quartos de final da Taça de 
Portugal.

Na perspetiva do presiden-
te do BAC, Luís Dias, este 
“percurso notável ao longo 
da primeira fase, em que fo-
ram alcançados resultados 
extremamente positivos, em 
jogos bastante equilibrados, 
atraíram os atletas da forma-
ção, pais, amigos e familiares, 
que encheram o pavilhão num 
apoio incondicional e funda-
mental para o alcance dos ob-
jetivos”.

Neste contexto, a Batalha 
recebe equipas de referência 
do andebol português, como 
o Benfica, ABC de Braga e 
Sporting, dando visibilidade 

ao “fruto do trabalho que se 
tem desenvolvido junto da co-
munidade, das escolas e dos 
infantários na captação de no-
vos atletas que esta época já 
ultrapassam os 180”.

É ainda de salientar o traba-
lho das equipas de infantis fe-
minina e masculina, que estão 
a disputar o apuramento para 
o Encontro Nacional de Infan-
tis, evento que se realizou na 
Batalha na última época.

“Os resultados competiti-
vos refletem – refere Luís Dias 
- muitas pequenas batalhas 
que foram sendo conquista-
das, batalhas por vezes invi-
síveis, ao longo de todo o per-
curso do clube”. Mas, “mais 
importante que estes resulta-
dos, é a paixão e o amor que 
os atletas têm, não só pela mo-
dalidade em si, mas pelo clu-
be. Vestem a camisola com 
orgulho e sentem que fazem 
parte de uma enorme famí-
lia”, salienta.

Para este ambiente “contri-
bui também o papel impor-
tante dos pais, cada vez mais 
envolvidos, como apoiantes 
fervorosos, diretores de equi-
pa e ainda como atletas”, re-
fere o responsável pelo clube, 
salientando que “esta época 
– finalmente - conseguiu-se 
abrir espaço para que os pais 
e encarregados de educação 
possam jogar andebol, num 
treino semanal cheio de inten-
sidade e divertimento”.

Esta iniciativa reforça o 
conceito de família do BAC e 
transmite aos pais e encarre-

gados de educação um conhe-
cimento maior das regras, aju-
dando-os na interpretação do 
jogo, no consequente apoio na 
bancada e na participação em 
diversos torneios, com desta-
que para o VIII Termas Ande-
bol Cup em São Pedro do Sul, 
em que o clube estará presente 
pelo terceiro ano consecutivo, 
com mais de 100 atletas, com o 
apoio da Câmara da Batalha.

Além destas atividades, o 
BAC organizou esta época a 
primeira edição do Torneio 
Inter-escalões, um evento in-
terno em que os atletas consti-
tuem as equipas - mistas e com 
atletas de pelo menos três es-
calões -, e promove mais uma 
Festand, no dia 10 de junho, 
junto ao mosteiro, com a par-
ticipação das associações da 
Batalha. Esta ainda a preparar 
o 20º aniversário do clube, no 
próximo ano, e organiza tam-
bém os habituais convívios e 
jantares na sede com atletas, 
direção, pais e familiares.

Para o desenvolvimento da 
modalidade, Luís Dias des-
taca ainda o trabalho Asso-
ciação de Andebol de Leiria, 
que “desempenha um papel 
fundamental”. A sua nova di-
reção, que tomou posse este 
ano, “empenhou-se desde o 
primeiro minuto em devolver 
ao andebol de Leiria o respei-
to e o prestígio que outrora 
mereceu”, demonstrando “um 
empenho ímpar no apoio aos 
clubes e um tratamento exem-
plar de equidade e igualdade”.

Andebol da Batalha 
atravessa momento  
único de sucesso
m O Batalha Andebol 
Clube (BAC) é o vence-
dor das presentes edi-
ções das taças Rui Faria 
e Pedro Afra

p As equipas seniores feminina e masculina foram às fases finais da 2ª e 3ª divisões

p As equipas de infantis feminina e masculina também têm bons resultados
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Medida exclui o transporte 

escolar e corresponde a 550 mil 

euros de investimento

Passes mensais
custam menos 
50% na região
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Andebol atinge patamar 
inédito na sua história
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Concelho quer 150 mil 
euros para limpar florestas 
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Carlos Martins e André Lopes pediram o apoio dos adeptos nos dois jogos em casa 

mais desporto 

VOLEIBOL  'PLAY-OFF DE ELITE 

Palavras são a arma do dérbi 
Para o benfiquista André Lopes, mensagem de motivação do treinador Marcel Matz pode fazer 
a diferença no terceiro jogo da final com o Sporting o Equipa de andebol recebe o Belenenses 

ANDRÉ ALVES/AS 

Por 

GABRIELA MELO 

O
segredo de eventual vi-
tória do Benfica sobre o 
Sporting, amanhã, no 
terceiro dérbi da final 
do play- off de elite pode 

estar «numa mensagem motiva-
cional» do técnico Marcel Matz, 
porque as equipas estão muito es-
tudadas, segundo o atleta André 
Lopes, que se apresentou na Luz, 
ontem, para abordar a partida em 
casa e pedir apoio aos adeptos. 

«Nesta fase da época, as equi-
pas estão mais do que estudadas. 
Muitas vezes, as coisas passam 
mais por uma mensagem motiva-
cional do que por uma tática ou 
técnica específicas. Já defrontá-
mos aqueles atletas dezenas de ve-
zes para não dizer centenas. Pas-
sa muito pela mensagem, pelas 
palavras proferidas durante a se-
mana e o bom ambiente no balneá-
rio desde o início do ano», expli-
cou André Lopes, sobre a terceira 
partida da final, após derrota e vi-
tória nas anteriores. 

«A balança está mais inclina-
da» para o lado do Benfica, no 
computo dos dérbis realizados du-
rante a época, conforme frisou o 
zona 4. «Isso é fruto do trabalho 
árduo que temos vindo a fazer. 
Estamos à espera de um adver-
sário complicado. O Sporting tem  

sido o nosso grande rival desde a 
Supertaça. É equipa muito expe-
riente e com excelentes atletas. 
Tal como a nossa e, por isso, es-
tamos muito confiantes para o 
terceiro jogo.» 

Durante a temporada, o Benfi-
ca teve oportunidade de se prepa-
rar para esta partida de caráter 
mais decisivo, nomeadamente nos 
jogos internacionais, como lem-
brou André Lopes. «Ao longo dos 
anos, aprendi que não podemos 
entrar em campo com a mentali-
dade de que os jogos estão ganhos. 
Creio que a nossa equipa tem es- 

tado com os pés bem assentes no 
chão, ciente da realidade.» 

EMPATE PARA ESQUECER 
O Pavilhão 2 é ainda palco da re - 

ceção do Benfica ao Belenenses, 
também amanhã e referente à ter-
ceira jornada da fase final do An-
debol 1. O ponta Carlos Martins 
lembrou que «não há jogos fáceis 
na fase final». Mas apontou a um 
clássico com desfecho diferente da 
igualdade entre ambos (24-24), há 
um mês, em casa do Belenenses. 
«Empatámos mas certamente este 
será um jogo diferente.» 

Maia diz que 
aprova Lisboa 

O Sporting deu voz ao capitão da 
equipa de voleibol, Miguel Maia, para 
«responder» à notícia publicada na 
edição de ontem do jornal A BOLA, re-
ferente ao descontentamento dos jo-
gadores quanto à mudança de Fiães —
onde a equipa campeã nacional está 
sedeada e onde se treina habitualmen-
te — para Lisboa, na próxima época. 

«Não é verdade que haja essa pou-
ca recetividade na mudança para Lis-
boa [..a notícialmais não é do que uma 
tentativa de desestabilizar o grupo», 
afirmou Maia, em declarações ao site 
do Sporting, acrescentando que «o 
grupo defende e defenderá sempre os 
interesses do Sporting». Miguel Maia 
considera ainda que a decisão «da atual 
Direção em fazer regressar o grupo a 
Lisboa» é uma forma «de estar mais 
próximo do mundo Sporting». 

A BOLA mantém tudo o que foi pu-
blicado na edição de ontem como in-
formação fidedigna e recusa a acusa-
ção de tentar «desestabilizar o grupo». 
O Sporting defronta, amanhã, o Ben-
fica, no 3.° jogo da final do play-off de 
Elite. Os leões ganharam o encontro 
inicial e as águias o 2.° — o título deci-
de-se à melhor de cinco jogos. 
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ver: o Saint-Raphael-FC Porto tem 21tawgrï 
transmissão clireta no Porto Canal (19h00) 

O guarda-redes Thomas Bauer quer manter a senda de vitórias europeias 

ANDEBOL  FC Porto joga amanhã, às 19h00, em França, a primeira mão 
dos "quartos" da Taça EHF. Os olhos estão na final-four de Kiel 

Ao- 

DESAFIO A HISTORIA 
O FC Porto inicia amanhã, 
em França, a última etapa 
de um percurso histórico 
que poderá levar o clube, 
pela primeira vez, à final-
four da Taça EHF. Tem pela 
frente o Saint-Raphael, que 
tenta o tri nessa decisão 

AUGUSTOFERRO 
*I» O FC Porto quer conti-
nuar a marcar presença no an-
debol europeu, onde esta épo-
ca se tomou uma das maiores 
revelações, ao deixar pelo ca-
minho equipas de renome, 
com especial destaque para os 
alemães do Magdeburgo. 

Após 12 jogos para a Taça 
EHF onde foram alcançadas 
dez vitórias e tendo, já naúlti-
ma fase, alcançado uma passa-
gem incólume pela fase de 
grupos, onde não perdeu nem 
um ponto, os portistas têm 
agora mais um obstáculo, nos 
quartos de final, para serem 
um dos protagonistas da final-
four, marcada para Kiel, nos 
dias 18 e 19 do próximo mês. 

"Faltam-nos duas vitórias 
para chegarmos à final-four, 
para disputarmos jogos peran-
te dez mil pessoas", recordou 
Thomas Bauer. O guarda-re-
des austríaco realçou o foco do 
conjunto azul e branco: "É o 
grande objetivo da equipa; de-
pois de todas as vitórias que 
conseguimos, precisamos de 
mais duas". 

Amanhã, em França, o ad-
versário dá pelo nome de 
Saint-Raphael, equipa que 
ocupa o oitavo posto na liga do  

país mas que tem uma aptidão 
muito especial para o sucesso 
nas provas europeias, pois nas 
duas últimas épocas conse-
guiu atingir a final-four - eli-
minando, em ambos os quar-
tos de final, o Granollers, de 
Espanha, esendo finalistader-
rotado em 2017/18 - e quer 
alcançar a terceira presença 
consecutiva no momento da 
grande decisão. 

O percurso da equipa france-
sa não é tão brilhante como o 

"Depois de todas 
as vitórias, 
precisamos de 
mais duas" 
ThomasBauer 
Guarda-redes do FC Porto 

do FC Porto na presente edi-
ção. Na fase de grupos, por 
exemplo, perdeu dois jogos, e 
concluiu no segundo posto, 
com a particularidade de ter 
sido o melhor segundo das 
quatro poules. 

Refira-se que também ama-
nhã, às 17h00, mas no Fun-
chal, o Madeira SAD, que está 
pela segunda vez consecutiva 
nas meias-finais da Taça 
Challenge, começa a jogar o 
acesso à final e com o mesmo 
adversário, os gregos do AEK 
Atenas. 
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GILBERTO 
MARCATRÉSEM 
Após a paragem motivada 
pelos compromissos das 
seleções, também em 
Espanha a Liga Asobal 
retomou a atividade com um 
jogo, antecipado devido ao 
compromisso da próxima 
semana do Barcelona frente 
ao Nantes para os quartos de 
final da Liga dos Campeões. 
Já com o título arrecadado, os 
catalães bateram o Anaitasu-
na, por 35-26 (com 16-11 ao 
intervalo), num jogo em que 
Gilberto Duarte fez três 
remates e marcou o mesmo 
número de golos. 
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Benfica unido para 
jogos importantes 
André Lopes e 
Carlos Martins 
fizeram a antevisão 
dos jogos de volei-
bol e andebol 

***Será um sábado de Páscoa 
com dérbis lisboetas no Pavi-
lhão da Luz. A primeira equipa 
do Benfica a entrar em ação, às 
15h00, é a de andebol, contra 
o Belenenses, enquanto, qua-
tro horas depois (19h00), o 
voleibol encarnando recebe o 
Sporting.Ontem, o andebolis-
ta Carlos Martins e o voleibo-
listaAndré Lopes juntaram-se 
para fazer a antevisão destes 
encontros e também para ape-
lar à presença dos adeptos. 

Numa fase mais adiantada 
da temporada, o voleibol do 
Benfica vai jogar o terceiro 
jogo da final do Campeonato 
Nacional e pretende passar 
para a frente da eliminatória, 
que é decidida à melhor de cin-
coencontros eque de momen-
to está empatada (1-1). "O 
Sporting tem sido o nosso ri-
val desde a Supertaça. É uma 
equipa com excelentes atle-
tas, tal como a nossa, mas es-
tamos muito confiantes que 
podemos vencer", realçou An-
dré Lopes. 

Para o zona-4, o aspeto men-
tal é mais importante do que 
o tático nestesjogos decisivos. 
"Nesta altura, as equipas jáes-
tão mais do que estudadas e o 
Sporting tem jogadores que já 
defrontámos muitas vezes, e 
não só esta época. A mensa-
gem que o treinador passa ago- 

ra é mais para nos motivar do 
que uma tática específica", 
contou o experiente jogador 
de 36 anos. 

Em terceiro lugar do Grupo 
A do Andebol 1, o Benfica está 
obrigado a vencer o Belenen-
ses para continuar na luta pelo 
título. Carlos Martins elogiou 
"um adversário que nunca se 
dá por vencido". "Na primeira 
fase ganhámos por três golos 
em casa e empatámos no Res-
telo. Eles têm atletas que já fi-
zeram parte da Seleção Nacio-
nal e, mesmo quando têm 
uma desvantagem grande, 
tentam reduzir o marcador ao 
máximo. Essa é uma preocu-
pação", alertou o ponta-direi-
ta de 24 anos. —M.G.P. 

"Nesta altura cia 
temporada, as 
equipas já estão 
mais do que 
estudadas" 
AndréLopes 
Jogador de voleibol do Benfica 

"O Belenenses 
nunca desiste, 
mesmo quando 
está a perder por 
muitos golos" 
Carlosidartins 
Jogador de andebol do Benfica 

André Lopes (n.° 3) realça o aspeto mental 
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A7 Hoje há ´Jogo Económico´. Qual o segredo do sucesso do andebol português?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/04/2019

Meio: Jornal Económico Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=36a33007

 
Nesta edição, que poderá ser vista no site do 'Jornal Económico' e nas redes sociais esta sexta-feira às
20h00, Miguel Laranjeiro, presidente da Federação Portuguesa de Andebol, vem ao programa para
debater o estado do andebol português com os comentadores João Marcelino e Leonardo Ralha.
 
O andebol português está a viver uma das melhores fases da sua história. A Seleção portuguesa está
a apenas um ponto de atingir a fase final do Europeu de Andebol de 2020 (depois de ganhar à França,
terceira classificada do último Mundial e uma das melhores seleções mundiais) e o Sporting CP atingiu,
esta temporada, a fase mais avançada que algum clube português conseguiu atingir na Liga dos
Campeões da modalidade.
 
Nesta edição, que poderá ser vista no site do 'Jornal Económico' e nas redes sociais esta sexta-feira às
20h00, Miguel Laranjeiro, presidente da Federação Portuguesa de Andebol, vem ao programa para
debater o estado do andebol português com os comentadores João Marcelino e Leonardo Ralha.
 
Para além do andebol, conheça as opiniões dos comentadores residentes relativamente à divulgação
da auditoria do Sporting CP assim como a polémica da semana com as declarações do treinador do
Marítimo, Petit, sobre os cartões amarelos forçados pelos atletas do clube insular.
 
Jornal Económico Multimédia
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ANDEBOLN 
Leões e águias 
preparados 
ISM Depois do interregno do 
Campeonato motivado pelos 
compromissos das seleções, 
Sporting e Benfica regressam 
amanhã à competição na 
ronda do Grupo A, recebendo, 
respetivamente, Águas Santas 
(21h) e Belenenses (15h). 

O pivô dos bicampeões, Tiago 
Rocha, diz que aparagem foibe—
néfica: "Foi boa para alguns jo-
gadores queestavammais carre-
gados emtermos físicos. ()Águas 
Santas é a equipa mais forte do 
campeonato sem os três gran-
des. Temos de estar sempre aler-
ta para não haverem surpresas." 

O ponta do Benfica, Carlos 
Martins, também está motiva-
do: "No último jogo com o Be-
lenenses empatámos, mas este 
jogo será diferente." o 
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Gilberto Duarte 
muito eficaz 
EM Já com o Barcelona cam-
peão da Asobal, °internacional 
Gilberto Duarte esteve com a 
mão quente na receção ao 
Anaitasuna, em jogo antecipa-
do da 25a jornada. O lateral-es-
querdo marcou três golos com 
100% de eficácia, no triunfopor 
35-26. Segue-se, quarta-feira, 
a visita a Nantes (França), nos 
`quartos' da Champions. 
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