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Taça preenche 
fim de semana 

Estreia das 14 equipas do An-
debol 1. ABC, detentor cio troféu, 
vai a São João da Madeira 

O ABC, detentor da Taça de Portugal, 
defronta a Sanjoanense na estreia das 
equipas do Andebol 1 nos 1/16 de final da 
prova. O Benfica joga com o Arsenal 
Devesa, ao passo que Xico Andebol e AC 
Fafe têm a favor o fator casa entre 
formações do 1.° escalão. H. C. 

CALENDÁRIO 
-)  Taça de Portugal -1/16 final -suje 

Arsenal Devesa (A1)-Benfica (A1) 18.00 h 
Xico Andebol (A1)-Saci Bernardo (A1) 18.00 h 
AC Fafe (A1)-Boa Hora (A1) 18.00 h 
Marítimo (2.')-FC Porto (A1) 1330 h 
Sanjoanense (2.1-ABC (A1) 17.00 h 
Santo urso (21-Aguas Santas (A1) 1730 h 
SP Oleiros (2.1-Madeira SAD (A1) 14.00 h 

(em São João Ver) 
Bairro Janeiro (31-ISMAI (A1) 17.00 h 
Camões (21-Avanca (A1) 18.00 h 
Mafra (31-Belenenses (A1) 19.00 h 
Santana (3.1-Juve Lis (2.1 19.00 h 
Almeirim (r)-Gaia (2f) 21.00 h 
Sassoeiros (r)-Benavente (21 17.30 h 

nanhã 
Alto Moinho (21-Sporting (A1) 21.30 h 
Ac. São Mamede (2.1-Ginásio Sul (2.1 1.5.00 h 
Sp. Horta (21-Póvoa Varzim (2.1 21.00 h 

(na Torre da Marinha) 
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DRAGAI) 
AJUDA 
A FLORESTA 
Iniciativa de Natal associa-
da à tragédia dos incêndios. 
Treinadores e capitães de 
todas as modalidades já 
aderiram 

••• Aproveitando a época 
natalícia, o FC Porto lançou 
uma ação solidária que tem 
como objetivo ajudar a recu-
perar as zonas afetadas pelos 
incêndios que devastaram o 
país nos últimos meses. A 
ideia é promover a refloresta-
ção das zonas afetadas. Os 
adeptos são "convidados" a 
contribuir com três euros, nas 
lojas do clube, para a plantação 
de uma árvore. Em troca, rece-
bem um brinde exclusivo que 
os alunos da Dragon Force aju-
daram a produzir. O valor será 
entregue na totalidade àQuer-
cus, para a plantação de quer-
cíneas. 

Os treinadores e capitães das 
principais modalidades aderi-
ram e promoveram a ação: Sér-
gio Conceição e Herrera (fute-
bol); Lars Walther e Hugo Lau-
rentino (andebol); Moncho 
López e Miguel Queiroz (bas-
quetebol); Guinem Cabestany 
e Hélder Nunes (hóquei). 
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NAIII1110 REME 
K PORTO NA TAÇA DE PORTUGAL 
Os 16 avos de final da Taça de Portugal serão 
disputados este fim de semana, com três 
jogos entre equipas do Andebol 1 - Arsenal-
Benfica, AC Fafe-Boa Hora e Xico-São 
Bernardo -, todos hoje, às 18h00. O FC Porto 
desloca-se à Madeira para defrontar o 
Marítimo. O ABC, detentor do troféu, joga 
em São João da Madeira e o Sporting desloca-
se ao pavilhão do Alto do Moinho. 
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FRANÇA E NORUEGA 
DISCURN TITULO NO AMORNO 
França e Noruega estão na final do campeo-
nato do mundo feminino de andebol, que 
amanhã termina em Hamburgo (Alemanha). 
Nas "meias", as francesas afastaram a Suécia 
com um triunfo por 24-22, enquanto as 
norueguesas, campeãs em título, eliminaram 
a Holanda (32-23). É a terceira vez que as duas 
seleções se encontram na final; as nórdicas 
levaram a melhor nas duas anteriores. 
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'0--'ÇÕES  LEAL MARTINS É O NOVO 
PREMIE DO AGUAS SANTAS 
Conforme O JOGO já anunciara, Leal 
Martins é o novo presidente do Águas Santas, 
tendo as eleições decorrido ontem à noite, na 
sede do clube maiato. Leal Martins, advogado 
de 67 anos, fez parte de todas Ds direções do 
anterior presidente, Joaquim Carvalho (com 
quem está na foto), tendo também sido 
dirigente da extinta Liga Portuguesa de 
Andebol. O mandato é de dois anos. —Ra. 
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Bilhete pessoal Hugo Mota com a 
medalha da Taça 
de Portugal de 
andebol, que 
conquistou em 
1993/94 

Património 
Nacional 

A glória 
apressada 
na história 
do dragão 

lá diz o ditado: quem sai aos seus... Foi mais ou me-
nos assim com este ex-andebolista. Filho de Maximi-
no Mota, antigo presidente do ABC que deu inicio ao 
andebol dos bracarenses, Hugo Mota começou na mo-
dalidade ainda petiz e lembra-se como se fosse hoje 
de, aos 13 anos, ter vibrado, na bancada, com o primei-
ro titulo sénior do ABC (1986/87). Dez anos depois, era 
ele, dentro do campo, a sagrar-se campeão nacional. 

Pelo meio, ganhou o primeiro titulo sénior no F. C. 
Porto e.deu uma grande alegria a Pinto da Costa. "Esta 
medalha é da Taça de Portugal de 1993/94, que ga-
nhámos ao Benfica, por um, graças a um livre de nove 
metros com o tempo já esgotado. Foi o primeiro titu-
lo de andebol desta direção", lembra. 

Foi também nos dragões. já depois de um regresso 
ao ABC traduzido num campeonato e numa Superta-
ça, que assinou outro ponto alto. "O meu título pelo F. 
C. Porto, em 2001/02, foi especial, por ter acontecido 
na minha última época. lá tinha decidido que ia deixar 
de jogar, mesmo tendo só 28 anos, porque não conse-
guia conciliar com a minha vida profissional". 

Agora. 15 anos depois de se ter dedicado à vida de 
empresário, Hugo Mota continua a orgulhar-se de ter 
sido campeão nacional em todos os escalões (até nos 
rnasters!) e de dezenas de internacionalizações - a 
maioria nas camadas jovens: "Ter participado num 
Mundial de juniores, no Egito, com dez mil pessoas 
num pavilhão, também foi marcante." ANA TULHA 

):-!,,se Curto 
Nome: Hugo Manuel Vaz Afonso 
Doningues Mota 
Naturalidade: Braga 
Idade: 44 anos (16/06,1973) 
Clubes que representou: ABC, 
E C Porto, Aguas Santas 

Principal título: dois títulos de 
campeão nacional, uma Taça de 
Portugal, duas Supertaças 

Página 6



A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 13,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72704241 16-12-2017 | Ataque

A equipa de andebol da Sanjoanense tem como objetivo regressar à 11  Divisão Nacional 

• Alvinegros, do Campeonato da 2.' Divisão, recebem hoje o ABC nos 16 avos 

de final da Taça de Portugal. Pavilhão das Travessas vai ter uma bancada amovível 

Rui Almeida Santos 
desporto@jn.pt  

› O ABC visita, hoje, S. João 
da Madeira, para os 16 avos 
de final da Taça de Portugal 
(17 horas), uma cidade pe-
quena, mas eclética, que irá 
reviver momentos de glória 
no andebol. A Sanjoanense, 
que no campeonato procura 
voltar à 1.' Divisão Nacional 
mais de três décadas depois 
da última aparição, promete 
"jogar o jogo pelo jogo" como 
refere o responsável pela 
secção, José Pedro Sítoia, 
mesmo que Nuno Silva, o 
treinador, atribua "99% de 
probabilidades, para sermos 
simpáticos", de sucesso ao 
adversário. "Mas, se iniciar-
mos bem o jogo, as nossas 
hipóteses vão aumentando", 
completa o técnico. 

O sorteio deixou os diri-
gentes alvinegros com um 
sorriso no rosto. É que, se por 
um lado "será muito difícil 
vencer" o ABC, por outro, a 
visita de um grande do ande-
bol nacional dá visibilidade a 
um projeto que "vem numa 
linha de melhoria de há cin-
co anos para cá", explica Jo-
sé Pedro Silva, antigo jogador 
e treinador do clube, atual-
mente responsável pela sec-
ção. Consolidadas as bases, o 
objetivo é regressar à 1.' Di-
visão Nacional, "um sonho  

que, mais época menos épo-
ca. irá acontecer". Até o in-
ternacional brasileiro Pa-
trick Lemos, recém-chega-
do a S. João da Madeira de-
pois de ter começado a épo-
ca no F. C. Porto, já incorpo-
rou a ideia: "Este é um clube 
que quer ser grande, o que é 
importante". 

Tal implica fazer frente 
aos melhores, e é isso que 
vai acontecer mais logo, nas 
Travessas. Foram distribuí- 

CAPHÃO 
QUER SAIR 
POR CNA 
Ricardo Pinho dedicou grande 
parte da sua vida à Sanjoa-
nense. "Foi o clube que me 
formou, e devo-lhe muito", diz 
o capitão que, aos 37 anos, 
continua a sentir um "nervoso 
miudinho" antes de cada jogo, 
sinal de que o andebol ainda 
mexe muito consigo. Contra o 
ABC, "um adversário de pres-
tígio", a ideia é fazer "um bom 
jogo", sendo certo que "a San-
Joanense nunca joga para per-
der". Com a carreira a cami-
nhar para o fim, a subida à La 
Divisão Nacional seria "a cere-
ja no topo do bolo", confessa, 
ao JN. R.A.S. 

dos convites por toda a cida-
de, e no pavilhão será mon-
tada uma bancada amovível, 
para acomodar mais adep-
tos. Os responsáveis alvine-
gros contam ter "uma mol-
dura humana engraçada", 
cuja função será dar força a 
uma equipa que terá uma 
montanha para escalar. 

"É extremamente difícil 
vencer o ABC, que é. talvez, 
a melhor escola de andebol 
portuguesa e uma das me-
lhores equipas da 1.' Divi-
são", avisa Nuno Silva, ele 
que, enquanto jogador, até 
ficou perto de o conseguir. 
"Quando estava no Infesta, 
um clube da 2.' Divisão, ape-
nas saímos vencidos de uma 
eliminatória com o ABC no 
último minuto, nos oitavos 
de final". 

O técnico é pragmático, e 
diz que "não há surpresas no 
andebol", uma modalidade 
"muito objetiva, onde a qua-
lidade e as capacidades atlé-
ticas dos jogadores fazem 
uma enorme diferença". 
Como tal, apenas pedirá aos 
seus jogadores para "darem 
o melhor, e serem organiza-
dos, objetivos e disciplina-
dos" no jogo de hoje. "Há 
sempre uma pequena ilusão 
no subconsciente de cada 
atleta de que pode ser possí-
vel vencer. Eu também a sin-
to", completa Nuno Silva. • 
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Taça para curar feridas 
da derrota no clássico 
1511 Três jogos entre equipas da 14  
Divisão destacam-se nos 16 
avos-de-final da Taça de Portu-
gal, entre hoje e amanhã. O Arse-
nal recebe o Benfica, o Boa Hora 
joga em Fafe e o Xico Andebol é 
anfitrião do São Bernardo. 

Em Braga, o Benfica é favorito e 
tem oportunidade para curar as 
feridas da derrota no Dragão Cai-
xa para o campeonato. "Depois 
de um jogo menos conseguido, o 
que queremos é ganhar e mostrar 
o nosso andebol", disse o pivot 
Ricardo Pesqueira à BTV. 

Jáo Sporting, líder do campeo-
nato, o ABC, detentor da Taça, e o 
FC Porto defrontam adversários 
da .24  Divisão, respetivamente o 
Alto Moinho, Sanjoanense e Ma - 
rítimó. "É uma competição que 
temos como meta vencer e passo 
a passo esperamos alcançar esse 
objetivo", destacoq ao site do 
Sporting Tiago Rocha. 

"A vitória no clássico foi muito  

importante e queremos conti-
nuar com boa atmosfera", desta-
cou por sua vez Nikola Spelic ao 
site do FC Porto. o A.P.M. 

TAÇADEPORTUGAL 
(i/16 FINAL) 
HOJE 
Marítimo (20  Divisão)-FC Porto (10) 13h3o 
São Paio Oleiros (21-Madeira SAD (11 14h00 
Bairro Janeiro (31-Mala ISMAI (10) 17h00 
Sanloanense (21-ABC (1') 17hoo 
Santo urso (21)-Águas Santas (11 17h30 
Sassoeiros (21-Benavente (20) 17h30 
Arsenal (11-Benfica (10) 18h00 
AC Fafe (11)-Boa Hora (11 18h00 
Xico Andebol (11-São Bernardo (1/ 18h00 
Camões (20)-Avanca (11 18h00 
Santana (30)-Juve Lis (21) 19hoo 
Mafra (31-Belenenses (1í) 19h00 
Almeirim (30)-FC Gaia (20) zhoo 
AMANHÃ 
São Mamede (21-Ginásio Sul (21 15h00 
Sp. Horta (21-Póvoa Varzim (21 21h00* 

Alto Moinho (21-Sporting (11 21h30 
'Municipal da Torre da Marinha, no Seixal 
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ANDEBOL Noruega e França 
disputam amanhã a final do 
Mundial feminino, após baterem 
a Holanda (32-23) e a Suécia (24 - 
22), respetivamente. 
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