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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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Adega comemora 60 anos 
com especial Real Batalha
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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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Competições europeias no andebol

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ab184b39-7c73-4e29-ba99-

573cda198b68&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
No andebol hoje é dia de competições europeias com a participação de FC Porto e Marítimo SAD.
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Campeonato de regresso 
A 3.a jornada do Grupo A do Andebol 
1 completa-se hoje, com o Benfica a 
receber o Belenenses, às 15 h, e o 
Sporting a defrontar o Águas 
Santas, em casa, às 21h, após a 
pausa para a Seleção. O FC Porto já 
venceu o Madeira, SAD (38-25). 
Realizam-se os 4 jogos do Grupo B. 
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ANDEBOL 
FC Porto na Taça EHF 
O FC Porto joga, hoje, a 1,a mão dos 
quartos da Taça EHF, em França, 
frente ao Saint-Raphael, às 19 horas. 
A 2.a mão é a 27, no Dragão Caixa. 
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Madeirenses nas meias 
No Funchal, o Madeira, SAD recebe 
os gregos do AEK Atenas na 1.a mão 
das meias da Taça Challenge, às 17 h. 
A 2.' mão é dia 27, na Grécia. 
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Andebol
ABC/UMinho vai à Maia 
e Arsenal recebe
Fermentões à noite
Este sábado decorre mais uma
jornada da Fase Final do cam-
peonato nacional de Andebol 1,
com as atenções centradas no
Grupo B onde competem os em-
blemas minhotos pela manuten-
ção na I Divisão Nacional.
NUm duelo entre primeiros e
tranquilos, oABC desloca-se 
a Maia para jogar com o Ismai.
Obrigados a vencer para ficar na
primeira, o AC Fafe recebe o 
SC Horta às 18 horas.
À noite, a partir das 21 horas, 
há derbi entre Arsenal da Devesa
e Fermentões.
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Do karaté 
nasceu um 
andebolista 
com ADN 
de campeã 
Gilberto Duarte começou 
no Lagoa AC e brilhou 
no FC Porto - é um dos 
três heptacampeões 
em Portugal - antes de 
emigrar. No Barcelona já 
conquistou cinco troféus 
só nesta época. 

ISAURA ALMEIDA k
t  
s rastas são já urna imagem de marca 
de Gilberto Duarte, o jogador portu-
guês de andebol que representa o 
Barcelona. Recém-campeão espa-
nhol pelos catalães, o internacional 
português não podia "estar mais sa- 
isfeito" com o rumo que a sua car-
ira tomou. E tudo começou no ka-

raté, em Lagoa, no Algarve. "Eu praticava ka-
raté como meu irmão, mas comecei a jogar 
andebol e a experimentar outros desportos. 
Chegou uma altura em que o meu pai me 
obrigou a escolher, optei pelo andebol e co-
mecei a jogar mais a sério no Lagoa AC", con-
tou ao DN o andebolista de 28 anos. 

Desde então acabaram-se as artes mar-
ciais. "Nem para passar o tempo". Gilberto 
não sabe bem porque preferiu o andebol ao 
karaté. "Se calhar foi pelos amigos", diz. Mas 
hoje olha para a modalidade como um "des-
porto complexo" e"muito inteligente", que de 
alguma forma °seduziu na altura: "Sou muito 
apaixonado pelo andebol. É um jogo fasci-
nante, que nos obriga a estar sempre a pen-
sar e a analisar jogadas. Além disso, apesar de 
ser um desporto coletivo, tem uma vertente 
individual muito interessante e tudo isso me 
chamou mais para o andebol." 

Com o tempo, Gilberto começou a revelar 
algum talento para a prática da modalidade e 
cedo despertou o interesse do FC Porto. Mas 
não sem antes ter um amargo de boca: "Fui 
fazer uns treinos ao FC Porto e não fiquei. Só 
fui para o Dragão no ano a seguir. Depois fi-
quei quase dez anos." 

De dragão ao peito ganhou tudo ou quase 
tudo o que ambicionava. Campeonatos, taças 
e até uma prova europeia. É um dos únicos 
três heptacampeões (recorde em Portugal) 
em Portugal, a par de Ricardo Moreira, já reti-
rado, e do guarda-redes Hugo Laurentino, que 
se mantém nos dragões."É bom fazerparte da 
história", desabafa. 

Portugal começou a ser pequeno para as 
rastas (tranças) de Gilberto Duarte. Seguiu-
-se então uma aventura no Wisla, da Polónia. 
Mas a experiência não foi um mar de rosas. 
A começar pela adaptação, que "foi um boca-
do complicada"; apesar de ter contado com 
a ajuda de outro português (Tiago Rocha) e de 
mais um galego e de um brasileiro da equipa 
polaca na altura. Por isso, quando apareceu 
o Barcelona não pensou duas vezes. Mas não 
foi fácil sair do Wisla. Teve de "lidar com al-
guns problemas", relacionados com ques-
tões burocráticas entre clubes, mas "feliz-
mente" tudo se resolveu e o lateral esquerdo 
acabou por se mudar para a Catalunha. 

Títulos, a cidade eo futuro 
Em Barcelonatambém sentiu dificuldades em 
se adaptar, mas não àcultura."Foidificil adap-
tar-me à intensidade de jogo do Barça e da liga 
espanhola, que é muito forte, mas depois cor-
reu tudo às mil maravilhas", confessou o ande-
bolista de 28 anos, que nesta épocajá festejou 
cinco troféus: Liga Catalã, Supertaça espanho-
la, SuperGlobe (mundial de clubes), TaçaAso-
bal (umaespéciede ligados Campeões do an-
debol) e o campeonato espanhol: "Para mim 
foi muito bom sentir aquela sensação de vol-
tar a conquistarum título nacional, acrescen-
tar mais um troféu ao meu currículo e motivar-
-me ainda mais para novas conquistas." 

Gilberto é o primeiro português a jogar no 
andebol dos blaugrana, que antes teve um 
luso-cubano (Alexis Borges). Hoje é um dos 
três portugueses a representar o Barcelona, 
juntamente com João Rodrigues, no hóquei 
em patins, e Nélson Semedo, no futebol. 
A cidade "é linda" e tem "muitas distrações", 
mas o ex-FC Porto mostra-se empenhado 
em jogar e vencer: "Temos tempo para tudo. 
Para trabalhar, para descansar e divertirmo-
-nos, mas é preciso não perder o foco no im-
portante, que são os treinos e os jogos." Até 
porque lhe pagam para fazer o que gosta. 

"O andebol fora de Portugal dá para viver, 
mas não garante futuro a ninguém", assegura 

TROFÉUS. 
O andebolista português 
de 28 anos nesta época 
já festejou cinco troféus 
pelo Barcelona: Liga 
Catalã, Supertaça 
espanhola, SuperGlobe 
(mundial de clubes), 
Taça Asobal (a liga dos 
campeões de andebol) 
e campeonato 
espanhol. 
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Jogador do Barça esteve 
no triunfo histórico da 
seleção nacional sobre a 
França (33-27), campeã 
mundial em 2017 

Gilberto Duarte em ação 
num jogo do Barcelona na liga 
espanhola, ele que se sagrou 
campeão nacional recentemente. 

Gilberto Duarte. "Não é como no futebol, 
que quando acabas urna carreira de topo 
tens a vida ganha. Dá margem para organi-
zares a vida e te adaptares a um futuro dife-
rente", refere, confessando que "o futuro é 
um pensamento constante", mas não faz 
ideia"do que vem a seguir", embora gostasse 
de continuar ligado ao andebol e retomar 
o curso de informática que interrompeu 
quando saiu de Portugal. 

Cresceu a admirar Carlos Resende e Wil-
son Davyes e "foi muito bom" ter sido trei-
nado por um e colega de equipa do outro. 
Hoje é internacional português e uma das 
principais figuras da seleção que há cerca 
de duas semanas conseguiu um triunfo his-
tórico sobre a França no apuramento para 
o Euro 2020. "A seleção tem vivido sobre o 
lema do quase... mas temos de acabar com 
isso. A única solução é conseguirmos apu-
rar-nos para um Europeu ou um Mundial e 
estamos a trabalhar para que isso aconteça. 
Pode ser já neste ano ou para o próximo, 
mas quando conseguirmos esse objetivo 
muita coisa irá mudar na modalidade." Pelo 
menos é nisso que acredita o andebolista do 
Barcelona. 

Seleção em boa posição 
para ir ao Euro 2020 
e acabar jejum de 13 anos 
Regressa. Desde 2006 que 
Portugal não marca presença 
num Europeu de andebol. 
Agora falta um ponto e dois 
jogos para disputar... 

Portugal procura marcar presença 
no próximo europeu de andebol, 
em 2020. No domingo passado, e já 
depois de um triunfo histórico so-
bre a França (seis vezes campeã 
mundial, três europeia e duas olím-
pica), em Guimarães (33-27), a se-
leção nacional perdeu com os gau-
leses, por 33-24, em Estrasburgo, 
na quarta jornada do grupo 6 de 
apuramento para o Euro 2020. 

Apesar da derrota, a seleção na-
cional divide a liderança do grupo 
com a França e mantém intacta a 
hipótese de qualificação para a 
fase final do Europeu organizado 
conjuntamente por Áustria, No-
ruega e Suécia. Portugal está agora 
à distância de um ponto de voltara 
participar num Europeu da moda-
lidade — desde 2006 que não se 
apura — e ainda há dois jogos para  

jogar, frente às seleções da Romé-
nia e da Lituânia. 

A geração de Gilberto Duarte 
(ver texto principal) tenta assim re-
petiro feito da geração de 2006, que 
acabou a prova em 15.° lugar— a 
melhor participação portuguesa 
numa prova de seleções ainda é a 
dos tempos de Carlos Resende, em 
2000, com um sétimo lugar. 

Neste ano, e depois de falhar o 
apuramento para o Mundial de 
2019, a equipa liderada pelo sele-
cionador Paulo Jorge Pereira teve a 
missão facilitada para o Europeu. 
A federação internacional resolveu 
alargar a competição de 16 para 24 
seleções, facilitando o apuramento 
de equipas de segundalinha como 
Portugal. 

E o selecionador nacional espera 
que o jejum de grandes competi-
ções termine o quanto antes: "Seria 
o prémio merecido para esta gera-
ção, pois é uma pena que muitos 
destes atletas, sempre disponíveis 
para dar tudo pela seleção, nunca 
tenham participado numa grande 
competição internacional." 
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Madeira SAD em 'lides 

europeias' frente ao AEK 
A\ 13:1 
Daniel Faria 
danielfaria@jm-madeira.pt  

f"'"N  Madeira SAD recebe hoje 
o AEK de Atenas, na 1.4  
mão das meias-finais da 
Taça Challenge. O encontro 
disputa-se no pavilhão do 

Funchal, às 17 horas e coloca um 
bom desafio aos madeirenses, que 
reencontrando um adversário da 
época passada, que afastou os ma- 
deirenses da prova, precisamente 
nas meias-finais. Por isso, este 
ano, vive-se uma meia-final reedi- 
tada do ano passado, com os ma- 
deirenses a quererem surpreender, 
conforme conta João Miranda, 
ponta esquerdo da equipa. 

"Queremos redimir a imagem 
deixada no jogo em casa da época 
passada. 

Acima de tudo queremos lutar 
para vencer, e assim poder levar a 
disputa do jogo para a Grécia em 
aberta, sabendo que na Grécia a 
dificuldade é sempre elevada pe- 
rante qualquer resultado", disse 
o jogador, que elogiou a equipa 
grega, dotada de "uma defesa coe- 
sa", lembrando que o AEK luta 
pelo título na Grécia. 

Já Paulo Fidalgo, treinador do 
Madeira SAD, explica que a estra- 
tégia passa por vencer o jogo em  

casa e adotar uma postura prag- 
mática. 

"Os nossos objetivos passam em 
1.4  lugar por vencer o jogo em 
casa, não adianta pensarmos em 
diferenças de golos ou utopias, 
queremos fazer um jogo forte, di- 
nâmico e atrativo para termos hi- 
póteses de vitória. Na época pas- 
sada sofremos bastante no 1.2  jogo 
porque não gerimos as emoções  

corretamente e não aproveitamos 
o fator casa. Fomos muito mais 
pragmáticos e objetivos no jogo 
fora e empatamos", disse, realçan- 
do que o pragmatismo poderá ser 
a chave para um bom resultado 
diante de uma equipa que "au- 
mentou o investimento no ande- 
bol", tendo em vista bons resulta- 
dos no seu país e no plano inter- 
nacional. 
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Paulo Fidalgo quer uma equipa pragmática frente ao AEK, em partida da Taça Challenge. 
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Madeira SAD 
em duelo europeu 
Equipa madeirense orientada 
por Paulo Fidalgo recebe 
hoje a formação grega do AEK, 
na 1.4  mão das meias-finais 
da Taça Challenge. 
Um encontro de elevada 
dificuldade, que os madeirenses 
querem vencer.  pág. 26 
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RICARDO CANDEIAS 
suem A I UGA FRANCESA 
O Chartres, onde atua o guarda-redes Ricardo 
Candeias, alcançou a subida à liga francesa de 
andebol ao derrotar o Vemon por 38-28, 
resultado com que assegurou o primeiro posto 
na Proligue.Ainda na Proh*e, Tiago Pereira 
(quatro golos) venceu no Grenoble-Selestat 
(26-27) e José Costa (dois) perdeu no Creteil-
Nancy (29-19). Em Espanha, Jorge Silva (seis) 
foi derrotado no Irun-Sinfin (32-27). 
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Miguel Martins no FC Porto -Magdeburgo 

FC Porto próximo da final-four 
Dragões jogam hoje, 
em Saint-Raphael, a 
primeira mão dos 
quartos de final da 
Taça Taça EHF 

••• Será um FC Porto com 
todos os argumentos que hoje, 
pelas 19h00 (Porto Canal), se 
apresentará no recinto do 
Saint-Raphael para um dos jo-
gos mais importantes da tem-
porada. Da atuação nesta pri-
meira mão dos quartos de final 
da Taça EHF poderá resultar 
um passo seguro para chegar à 
final-four, o que se traduziria 
no maior feito internacional 
do andebol portista em toda a 
sua história. O passaporte só 
poderá sercarimbadona próxi- 

mo sábado, no Dragão Caixa, 
na segunda mão. Para além da 
espetacular campanha euro-
peia que o FC Porto está a rea-
lizar, o facto de ter rumado até 
França com todos os jogadores 
- André Gomes, Daymaro Sa-
linaeAlfredo Quintanajá tive-
ram alta das mazelas que os 

Portuga/ vences r. 
França. Muito::: 
jogar z no PC Por to 

ArthurVigneron 
Jogador do Saint-Raphael 

retiraram da competição -
também é moralizante. Pelo 
lado do Saint-Raphae 1 não 
ocorre o mesmo, poiso central 
espanhol Daniel Sarmiento 
continua lesionado. O respeito 
pelos portistas é assumido. 
"Não vai sersimples. Levamos 
muito a sério este jogo, talvez 
até mais, uma vez que vimos 
como Portugal venceu a Fran-
ça.Muitos dessesjogadores são 
do Porto", recordou o jovem 
Arthur Vigneron. 

Para a Taça Challenge, o Ma-
deira SAD recebe o AEK Ate-
rias, em jogo da primeira mão 
da meia-final. A equipa grega 
ficou em segundo na fase regu-
larda liga do seu país e na quar-
ta-feira, no play-off, bateu o 
DiomidisArgous por 30-17. 
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Carlos Molina com Rui Silva no Dragão Caixa 

Andebol: espanhol perto do Benfica 
RUI GUIMARÃES 
• e* O internacional A espa-
nhol Carlos Mofina, jogador do 
Magdeburgo - defrontou esta 
época o FC Porto, no acesso à 
fase de grupos da Taça EHF, 
qualificação ganha pelos dra-
gões -, está muito próximo de 
assinarpelo Benfica. Molina, de 
2,01 metros e 98 kg, tem 27 
anos e é, acima de tudo, um de-
fensor, sendo nessas funções 
que é utilizado pela equipa ale-
mã, terceira classificada da 
Bundesliga. Esta passagem de 
MolinapeloMagdeburgo, onde  

cumpre a segunda temporada, 
é a primeira experiência no es-
trangeiro, depois de passar por 
vários clubes espanhóis, entre 
eles o Barcelona, onde esteve 
três épocas, tendo sido duas 
vezescampeão. Recorde-seque 
os encarnados já anunciaram a 
contratação de René Toft Han-
sen, pivõ dinamarquês cam-
peão do mundo, de 34anos, que 
está ligado ao Veszprém, da 
Hungria. De saída da Luz de-
vem estar os brasileirosArthur 
Patrianova e João da Silva e o 
sérvio Stefan Terzic. 
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ANDEBOL 
aça EHF (Quartos de Final - Mão) - 
Saint-Raphael-F. C. Porto (19). 
Taça Challenge (Melas-flnals - 2• Mão) -
Madeira SAD-AEK Atenas (17). 
1° Divisão Nacional (2.• Fase) - Grupo A - 
Benfica-Belenenses (15), Sporting-Aguas 
Santas (21). Grupo B - Avanca-Boa Hora (18), 
Fafe-Sp. Horta (18), Maia-ISMAI-ABC (19), 
Arsenal Devesa-Fermentões (21). 

BASQUETEBOL 
liga (2° Fase) - Grupo A - Lusitânia-F. C. 

Porto (19). Grupo B • Esgueira-Imortal (16). 
Galhos Barreiro-Illiabum (16). 

FUTEBOL 
Liga - Moreirense-Chaves (15.30), 
Belenen,ses-Rio Ave (15.30). Feirense-Braga 
(18), F. C, Porto-Santa Clara (20.30). 
LigaPro - P. Ferreira-Ac. Viseu (11). Benfica 
B-Famalicão (17).V. Guimarães B-Arouca 
(18), Académica-Mana (18). 
Campeonato de Portugal (1° Fase) - Série 
A • Limianos-Mirandés, AD Oliveirense-
-Torcatense, Merelinense-Maria Fonte, 
Caçador Taipas-Trotense, Pedras Salgadas-
-Fale, Vizela-Felgueiras 1932, Mirandela-
-Montalegre, Gil Vicente-S. Martinho. Série 13 
- Agueda-Pedras Rubras, Mèda-Lus. Lourosa, 
Sp. Espinho-Leça, Lus. Vildemoinhos-
-Coimbrães, Sanjoanense-U. Madeira, 
Maritimo 8-Cesarense,Amarante-Paredes, 
Cinfâes-Penalva Castelo. Gondomar-Gatanha. 
Serie C - Torreense-Alverca, Oleiros-Santa 
Iria, BC Branco-Fátima, AD Nogueirense-
.Anadia, Vilafranquense-Sintrense, Mação-
-Serlanense, Peniche-01. Hospital, Louras-
-Alcains, Caldas-U. Leiria. Série O - Oriental-
-Real, Sacavenense-Moura, Sp. Ideal-1.° 
Dezembro, Vasco Gama-Louletano, Pralense-
-01 Montijo, Amiacenenses-Amora, Ferreiras-
-Olhanense. Jogos às 16 horas. 
Liga Revelação (Sub-23 - 2° Fase) - Ap. 
Campeão - Braga-Sporting (15). Descidas - 
Feirense-V. Setúbal (11), Belenenses-
-Maritimo (11), V. Guimarães-Académica (15). 
Juniores A - 2• Divisão Nacional (2• Fase) 
- Descidas - Série A • Merelinense-Chaves. 
Barroselas-Taipas, Bragança-Varzim (Parque 
Desp. Santa Apolónia), Moreirense-Maria 
Fonte. Série 13 - Cesarense-Penafiel. Sp. 
Lamego-Sp. Espinho, Abambres-Amarante. 
Trofense-Padroense. Série C - Sp. Pombal-
-Naval 1983, Lus. Vildemoinhos-BC Branco, 
Gatanha-Ac. Viseu. Série D - Portalegrense-
- Torreense, Marinhense-Moçarriense, Loures-
-Sintrense. Série E - Farense-Oeiras, Linda-a-
-Velha-Pinhalnovense, Casa Pia-Louletano, 
Olhanense-Juv. Évora. Jogos às 16 horas. 
Juniores B (3.' Fase) - Ap. Campeão - 
Sporting-F. C. Porto (11). 
Torneio Internacional de Montaigu (Sub-
-16/França) - Grupo 13 - Portugal-Inglaterra 
(17.30). 
Juniores C (3° Fase) - Ap. Campeão - 
Tondela-Sporting, F C. Porto-Académica. V. 
Gulmarães-Benfica. Jogos às 11 horas. 
A. F. Porto - 1° Divisão (1° Fase) - Série 2 
- Citânia Sanfins-f3altar (16). 
2• Divisão (1° Fase) - Série 2 • Codessos-
-Monte Córdova (16), Lagoas-Nespereira 
(17.30) 
Taça (Quartos de final) - Vilarinno-Aguias 
Eiriz (16). 

FUTEBOL FEMININO 
Taça de Portugal (Metas-finais - 2° Mão) - 
Braga-Benfica (11.30), C. Albergaria- 
•Valadares Gaia (14). 

FUTSAL - Liga (1° Fase) - Futsal Azeméis-
-Burinhosa (18). 

HÓQUEI EM PATINS 
Torneio das Nações (Montreux/Sutça) -
Meias-finais - I.° Grupo A-2.° Grupo B (18), 
2° Grupo A-1° Grupo 8 (20.30). 

VOLEIBOL 
Divisão de Elite - Play-off Ap. Campeão 
(Jogo 3) - Benfica•Sporting (19). Série dos 
últimos - Castelo Maia-Leixões (17). 
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Magnus Andersson tem feito o F. C. Porto brilhar na Europa do andebol 

DRAGÕES ENTRAM 
NOS QUARTOS A MIRAR 
"FINAL FOUR" DA EHF 
F. C. Porto venceu todos os jogos da fase de grupos e 
está motivado para o confronto com o Saint-Raphael 

Álvaro Gonçalves 
desporto@jn.pt  

ANDEBOL Duas semanas de-
pois do último compromis-
so oficial, o F. C. Porto está 
de regresso à competição na 
Taça EHF, prova na qual 
tem brilhado a alto nível. Os 
dragões somaram por vitó-
rias os seis jogos disputados 
na fase de grupos e sem so-
bressaltos asseguraram a 
presença nos quartos de fi-
nal da prova europeia. 

O Saint-Raphael, de Fran-
ça, é o adversário que os 
azuis e brancos têm agora 
pela frente e a eliminatória 
começa hoje (19 horas, Por-
to Canal) em solo gaulês. 
"Vai ser um jogo muito in-
tenso, complicado porque o 
Saint-Raphael é uma equi-
pa experiente, muito agres-
siva na defesa e com muita 
qualidade no ataque, mas  

tudo é possível", afirmou o 
guarda-redes alemão Tho-
mas Bauer na análise ao oi-
tavo classificado do cam-
peonato francês. "Penso 
que estamos prontos para 
jogar dois jogos e tenho a 
certeza que podemos ga-
nhar em Saint-Raphael", 
acrescentou. 

A última eliminatória an-
tes da "final four" da Taça 
EHF, a disputar em Kiel, na 
Alemanha, é disputada à 
melhor de dois jogos. Após 
o duelo desta tarde, os azuis 
e brancos recebem o Saint-
-Raphael no dia 27, no Dra-
gão Caixa. 

O Kiel, na qualidade de 
equipa organizadora, já tem 
lugar assegurado na "final-
-four". Além do duelo entre 
o Saint-Raphael e o F. C. 
Porto, os quartos de final da 
Taça EHF colocam frente a 
frente o Holstebro (Dina- 

marca) e o Tatabánya (Hun-
gria), assim como os germâ-
nicos Hannover e Fuchse 
Berlim. 

MADEIRA SAD EM AÇÃO 
Pela segunda temporada 
consecutiva, o Madeira SAD 
marca presença nas meias-
-finais da Taça Challenge, 
iniciando hoje (17 horas), 
em casa, a eliminatória 
frente ao AEK, da Grécia. 
Curiosamente, trata-se da 
reedição da meia-final da 
época passada, na qual a tur-
ma de Atenas levou a me-
lhor, vencendo no Funchal, 
por 29-21, e empatando em 
solo helénico, 23-23.A equi-
pa insular procura agora um 
desfecho positivo. "Quere-
mos lutar para vencer e as-
sim poder disputar o jogo na 
Grécia com tudo em aber-
to", afirmou o ponta es-
querda, João Miranda. • 
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EHF E CHAL LENGE 

FC Porto e Madeira na Europa 
O FC Porto disputa hoje, em 

França, ala mão dos quartos- de - 
final da EHF Cupi  frente ao Saint-
RaphaelVar Handball, equipaque 
chegou à final four da competição 
nas duasúltimas épocas. Apartida 
terá lugar no PaláN des Sports JF 
Krakowski e tem início marcado 
para as 19 horas portuguesas. A 2a 
mão, no Dragão Caixa, é no dia 27. 

"Vai ser um jogo muito intenso, 
muito complicado porque o 
Saint-Raphael é uma equipa ex-
periente, muito agressiva na de-
fesa e com muita qualidade no  

ataque, mas tudo é possível", fri-
sou ao Porto Canal Thomas Bauer, 
guarda - redes portista. 

Entretanto, o Madeira SAD 
procura 'vingar-se' do AEK Ate-
nas nas meias-finais da Challenge 
Cup, equipas que voltam a de-
frontar-se nesta fase da prova, 
após os gregos terem levado a me-
lhor a época passada. A la mão é 
hoje (17h) no Funchal. 

"Queremos redimir a imagem 
deixada em casa da época passa-
da", frisou João Miranda, ponta-
esquerda dos madeirenses. o 
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ANDEBOL` 11/4171)  

Sporting pressionado 
para colar ao FC Porto 
EM O Sporting recebe hoje o 
Águas Santas (.5Q), num jogo em 
que está obrigado a vencer por 
força a recolar-se ao FC Porto na 
liderança do Grupo A, que, em 
jogo antecipado, cumpriu, ao 
derrotar o Madeira SAD (38-25). 

No regresso aos compromissos 
nacionais, após a pausa para os 
da Seleção Nacional, o técnico 
dos bicampeões nacionais pro-
mete aos adeptos "emoção, mui-
to querer, vontade de ganhar e 
muito compromisso, quer como 
clube quer com as pessoas que 
têm ido ao Pavilhão João Rocha", 
que a equipa "quer brindar com 
uma vitória". 

Do outro lado da Segunda Cir-
cular, bem mais cedo, o Benfica 
recebe o Belenenses (6v), tam-
bém com os olhos postos só na 
vitória para não ficar ainda mais 
longe dolQ lugar (está agora aseis 
pontos). 

GRUPO A - FASE FINAL 
3.9ornada 

BENFICA 1.5h00 BELENENSES 

SPORTING 2.1hoo Á. SANTAS 

FC PORTO 38-25 MADEIRA SAD 

GRUPO II 
4.9ornada 

AVANCA 18h00 BOA HORA 

AC FAFE 18h00 SP. HORTA 

MAIA ISMAI 19h00 ABC 

ARSENAL 21h00 FERMENTÕES 

"O Belenenses é um `outsider> 
que não tem nada a perder. Já 
nós, não podemos perder qual-
quer ponto" , reconheceu à BefVo 
técnico das águias, Carlos Re-
sende, para quem a paragem no 
campeonato acabou por ser be-
néfica para asua equipa. "Estive-
mos 23 dias sem jogar, calhou 
bem, pois tínhamos alguns lesio-
nados." o 
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ANDEBOL A Seleção de sub-17 
segue invicta no Torneio 
Andebolmania. Ontem, na meia-
final, frente aos espanhóis do BM 
Tui, venceu por 31-12. 
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Diretor do Sporting diz que proposta já foi feita
 
R - O único treinador das modalidades que ainda não renovou contrato foi o do andebol, Hugo
Canela...
 
José Manuel Freitas

Página 20


