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Sporting da Horta
eliminado nos
16avos de final
A equipa de andebol do Sporting
da Horta foi eliminada, este fim
de semana, da Taça de Portugal
da modalidade.
Em partida dos 16 avos de final
da prova, os faialenses receberam
domingo a congénere do Póvoa
do Varzim e perderam por apenas
um golo de diferença (31-32).
Pavel Hernandez, com 12 golos, foi o melhor marcador dojogo
mas mesmo assim, não conseguiu
ajudar o Sporting da Horta a passar à próxima fase.
O sorteio dos oitavos de final da
Taça de Portugal vai realizar-se
esta terça-feira e os jogos estão
agendados para 27 de janeiro de
2018. + AM
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4 CAMPEÃS EM CASA. Se a seleção masculina de França ostenta
seis títulos Mundiais, dois Jogos Olímpicos e três Europeus, a
feminina sagrou-se campeã do Mundo pela 2.' vez (após 2003) ao
vencer a Noruega, que defendia o título, por 23-21, domingo, em
Hamburgo. Ontem, à chegada a Paris, a equipa foi recebida em festa,
cabendo a Siraba Dembele o transporte do valioso troféu
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Taças hoje
a sorteio
3 Oitavos de finalmasculinos e quartos de final femininos são hoje conhecidos
Sporting, FC Porto, Benfica,
Avanca, Belenenses, Madeira SAD,
ISMAI, AC Fafe, São Bernardo
(Andebol 1), Benavente, Póvoa
Varzim, Sanjoanense, Santo Tirso,
FC Gaia, Ac, São Mamede (2.a
divisão) e Santana (3,a divisão) vão

ser emparelhadas hoje no sorteio
dos oitavos de final da Taça de
Portugal masculina, que se
realizam a 27 de janeiro. Destaque
para Sanjoanense e Santo llrso,
que eliminaram ABC e Águas
Santas na ronda deste fim-de-semana! Na prova feminina são
oito as equipas que vão a sorteio,
todas da 1.a divisão, na eliminatória
dos quartos de final que estão
agendados para 25 de abril:
Madeira SAD, Colégio Gaia,
SIR/CJB, Maiastars, Alavarium, Sp.
Madeira, Juve Lis e Assomada.
HUGO COSTA
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ANDBOL Mal NA
eliNDESUGA Ait 2021
Após três anos a representar
o Wetzler na Bundesliga,
para onde se transferiu
depois de ter jogado no FC
Porto, João Ferraz cumprirá
mais três temporadas
naquele clube do principal
campeonato do mundo. A
formação alemã acordou
com o lateral-direito, que
esteve parado, por lesão,
praticamente toda a época
2016/17, a manutenção nos
seus quadros até 2021. —As.
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Si

Sanjoanense, que afastou o ABC da Taça de Portugal, está em fase
de mudança, iniciada há três anos, e a meta é fixar-se ente os grandes

l'onibaffigi
que
quer subir à i Divisão
Com cerca de 18o atletas, a
secção de andebol do dube
de São João da Madeira está
a investir para se fixar na I
Divisão. Seguir em frente
naTaça de Portugal foi uma
festa, mas o foco está
apontado à subida
=GUIMARÃES

*IHS Ter eliminado da Taça de

Portugal o ABC, a terceira
equipa mais titulada do andebol português e a detentora do
troféu, fez as pessoas perceberem que a Sanjoanense não
é só futebol e hóquei em patins, as modalidades mais representati vas deum clube que
também tem basquetebol,
natação, ginástica e bilhar.
"Quando o sorteio nos ditou o
ABC, pensámos logo que tínhamos tido um grande azar.
A ideia passou a ser perderpor
poucos", disse a O JOGO o vice-presidente para a secção de
andebol. "Havia uma pequena
esperança, mas mesmo muito
ténue", continuou José Pedro
Silva, que encontra a explicação para tamanha surpresa vitória, em casa, por 27-23 -na
preparação feita para o jogo:
"Trabalhámos bastante bem
durante a semana, estudámos
bem o adversário, o nosso treinador, o Nuno Silva, fez um
trabalho incansável no estudo
da equipa do ABC."
Sendo a secção com mais
atletas no clube, com cerca de
180 entre masculinos e femininos, o andebol da Sanjoanense, que iniciou atividade

Registo: Sanjoanense subiu à I Divisão em
1983, sob o comando de José Magalhães
Sanjoanense é terceira classificada na Zona 2 da H Divisão
em 1952, está numa fase de
reorganização, iniciada há três
épocas, tendo como meta alcançar a I Divisão, onde já esteve em 1983, pela mão deJosé Magalhães, o diretor desportivo do FC Porto. "Anda-

mos nisto há três anos, temos
criado condições e, neste momento, já temos tudo estruturado para estar na I Divisão,
com o objetivo de lá ficar", assume José Pedro Silva. "Pegámos no andebol numa situação muito deficitária, começa-

mos a trabalhar, reativámos o
Andebolmania, que já tinha
existido no passado e num formato mais pequeno, sendo
agora um torneio que no ano
passado teve cerca de 3000
participantes", recorda ainda
o dirigente.

Patrick reforçou Sanjoanense
"Quando o sorteio
nos ditou o ABC,
pensámos logo
que tínhamos tido
um grande azar. A
ideia passou a ser
perder por pouco-:"

O andebol da Sanjoanense joga no Pavilhão Municipal
das Travessas e treina na Escola Secundária Serafim
Leite. "São apoios importantes que temos", revela o
vice-presidente José Pedro Silva, que formou uma
equipa que é um misto de gente de São João da Madeira e
de fora, tendo ainda dois brasileiros, um deles o único
profissional da equipa. "Temos meio por meio e são
todos amadores, menos o Patrick Lemos, que contratámos ao FC Porto."

JoeéPedrollava
Vice-presidente para o andebol
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Agenda
Fuiehol - Sub-17 - logo pardeular - Ponugai-Turquia (16 - Muniopal de He Maior)
~ai - Teça Challenge 08 evos de final - 2..mão)- UVC Moiding Ciar-Senho (18)
*domo Andebol - As 1715 horas, sorteio dos ottaves de final da Taça de Portugal, na sede da lederaçan,
em Lisboa
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DE GARRAS AFIADAS

EM FORMA. Sporting partilha a liderança no futebol

Domínio transversal
num Natal 'à leão'
El "Atitude e compromisso são, a3 de janeiro. Aliás, este é o Único
aliadas à exigência, palavras `caso' onde os leões partilham o
consolidadas na cultura do Spor- 1° lugar com outra equipa, tiafio
ting. Esta época assumimos, na ,5 que no futebol feminino,
totalidade, que a nossa ambição é hóquei em patins, andebol e ténis
ser campeões em todas as moda - de mesa seguem, ao dia de hoje,
lidades". Foi desta forma que na dianteira isolada. Por fim,
Bruno de Carvalho, em agosto, apesar cio lugar no voleibol, o
deu o pontapé de saída na
época 2017/18. Quatro meses volvidos, a mensagem VERDESEMIANCOSD4PARÁVEIS
parece ter sido plenamente MODALIDADE CLASSIFICAÇÃO PONTOS
captada por todo o universo Futebol
liderança partilhada
39
verde e branco, com rele- Fut. feminino 12 lugar isolado
33
vância para o trajeto das Futsal
te lugar isolado
45
19 lugar isolado
principais modalidades por Hóquei`
27
Andebol•*
19 lugar isolado
45
equipas do clube.
36
Com efeito, em sete das Ténis de mesa 19 lugar isolado
35
suas secções [ver quadro], o Voleibol*" 29 lugar
• — Benfica joga amanhã e pode igualar o Sponing na
Sportingpode chegar ao dia liderança_
•• — Todas as equipas jogam amanhã.*** —
de Natal na liderança - iso- Sporting joga seida•feira e sobe a 19 se vencer por 3-0 ou
31; liderança partilhada com o Benfica se vencer por 3.2
lada ou partilhada - dos
respetivos campeonatos.
A começar pelo futebol, é certo Sporting disputa um jogo em
que a equipa de Jorge Jesus che- atraso na sexta -feira. Em caso de
gará a 2018 no 1" lugar, o tónico vitória, juntam - mais um - estaideal para o dérbi com o Benfica, tuto de líder à lista. o

UNIÃO. O plantei profissional do Sporting esteve ontem em peso

ao almoço, realizado num restaurante lisboeta, iniciativa que visa
reforçar o espírito de grupo do grupo às ordens de Jorge Jesus
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Os 3-1

FC Porto

Marítimo
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ARILVEL,

I DiretoresAdjuntos.
Diretor.
António Magalhães Bernardo Ribeiro e N uno Farinha

www.joaodosleitoes.pt

TAXE AWAY - LEITÃO INTEIRO E AO KO DIÁRIO
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TREINADOR
COM MAIS
TRIUNFOS NO
FUTEBOL
PORTUGUÊS

BENFICA
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TEM MAIS GOLOS
QUE DOIS TERÇOS
DAS EQUIPAS DA UGA

É O AVANCAPO COM f
MELHOR RENDIMENTO /
ENTRE 0510 PRINCIPAIS
CAMPEONATOS ‘11117/
EUROPEUS
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SEGUR
ANDR
SÓ SAI POR OFERTA
'LOUCA' DO LEICESTER
BENFICA VAI PROCESSAR
QUEM LER E DIVULGAR 05 EMAILS

MOREIRENSE 2-1 V. CUINS Piicin

REFORÇOS SÓ POR EMPRÉSTIMO
LEÕES PODEM LIDERAR TABELAS EM 7 MODALIDADES ANTES DO NATAL
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