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Central de 21 anos estava a cumprir a segunda época na equipa dos açorianos, orientada por Filipe Duque 

Um médico explicou 
assim o caso: «Se fosse 
uma maratona ele tinha 
feito 50 metros» 

Vale Figueira, Santarém, onde a fa-
milia ainda reside. 

Começou a jogar andebol com 12 
anos nos Empregados do Comércio 
de Santarém, clube conhecido como 
os Caixeiros, onde fez quase toda a 
sua formação. No último ano de ju-
niores, na época 201412015. repre - 

«Cada minuto parece um dia» 

0 diretor do Sporting da Horta, Jorge Rosa, não conseguiu precisar quanto tempo 

demorou o INEM a chegar ao pavilhão da Maia, mas rejeitou polémicas. «Naquela si-

tuação cada minuto parece um dia, uma eternidade. É difícil dizer se foram 15 ou 20 mi-

nutos, mas fizeram tudo o que era possível para o reanimar. Usaram várias vezes o des-

fibrilhador antes de ele ser transportado para o hospital», recordou, emocionado. Nas 

provas em concentração organizadas pela federação é visível a presença de um gru-

po de intervenção médica, mas num campeonato de regularidade não existe essa 

obrigatoriedade, existindo, contudo, regulamentação para que os clubes tenham sala 

de primeiros socorros, saídas de emergéncia e acesso rápido a meios auxiliares. 

João Sousa continua 
internado a lutar pela vida 
Atleta do Sp. Horta em coma induzido num hospital do Porto Médicos querem avaliar se 

paragem cardíaca deixou sequelas o Luso-brasileiro, 21 anos, cumpre época nos Açores 

ANDEBOL 

ror 

EDITE DIAS 

j
OÃO SOUSA está em coma in-
duzido no Hospital de S. João, 
no Porto, e os médicos conse-
guiram estabilizar o central do 
Sporting da Horta. 

Para já, a situação cardíaca que fez 
o atleta cair inanimado durante o 
jogo com o ISMAI, anteontem, está 
controlada, mas os médicos dizem 
que é ainda prematuro avançar com 
outras informações, porque é ne-
cessário proceder a vários exames 
para avaliar se há outros problemas, 
dado que, aparentemente, o atleta 
terá ficado largos minutos sem ser 
oxigenado. 

Yury Kostetsky, treinador - ad - 
junto do clube insular, revelou que 
foi dia de pesadelo e que ainda estão 
a tentar lidar com a situação: «Es - 
tamos muito abalados. Foi uma si-
tuação muito complicada. Ainda é. 
Um dos médicos explicou: 'Se fosse 
ama maratona, ele tinhafeito apenas SO 
metros' » , contou o antigo jogador, já 
na ilha do Faial, para onde a equipa 
viajou de madrugada, após passar 
toda a noite no hospital. 

Em Lisboa ficou o diretor, Jorge 
Rosa, também ele consternado com 
a situação. «O João está estável no 
que diz respeito ao problema do co-
ração. Os médicos decidiram indu 
zi- lo em coma para garantir que des-
cansa antes dos muitos exames que 
têm para lhe fazer, para se perceber 
a causa e se há mazelas ou se vai fi - 
car completamente bom, que é o 
que toda agente quer. Está interna-
do nos cuidados intensivos, feliz-
mente vivo, mas é, no entanto, uma 
situação delicada e continua com 
prognóstico reservado», afirmou o 
responsável pelo andebol do Spor - 
ting da Horta, emocionado ao re-
cordar o momento em que o atleta 
caiu a caminho do banco, aos dois 
minutos do jogo como ISMAI, refe 
rente à 4.' jornada do Nacional mas 
culino da 1 divisão. 

LUSO BRASILEIRO E ÁRBITRO 
João Sousa nasceu em 1994 em 

Minas Gerais, no Brasil, e viveu em 

sentou a ADC - Associação Despor-
tiva e Cultural de Benavente, onde 
também jogou pelos seniores. Na 
temporada passada transferiu-se 
para a equipa orientada por Filipe 
Duque. O central também tirou o 
curso de árbitro em 2008 /2009, fun - 
ção que já exerceu. 
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HOJE 

FUTSAL 
21h00 
Benfica-Belenenses, jogo de 
apresentação, Luz. 

AMANHA 
ANDEBOL - 5.a JORNADA 
21h00 
Sp. Horta-Sporting, Açores. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjomal.pt  
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ANDEBOL - SP. HORTA 

JOGADOR INTERNADO 
João Sousa, andebolista do Sp. 
Horta, está internado no Hos-
pital São João (Porto) com um 
quadro "estável", depois de ter 
sofrido uma paragem cardíaca 
no jogo com o ISMAI. "Está 
numa situação delicada", disse 
Jorge Rosa, dirigente açoriano. 
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Sofreu paragem cardíaca em jogo de andebol
Jogador do Sporting da Horta está estável

O Vice-presidente do Sporting da Horta 
Jorge Rosa disse que o andebolista João Sousa 
apresenta um quadro "estável", mas continua 
nos cuidados intensivos do Hospital São João, 
no Porto, após ter sofrido uma paragem cardí-
aca na Quarta-feira.

"O João Sousa está internado nos cuidados 
intensivos. Felizmente o atleta está vivo, já 
fez exames ao coração, tem o coração em bom 
estado. É, no entanto, uma situação delicada. 

Continua com prognóstico reservado e, agora, 
é preciso fazer mais exames para se perceber 
a causa deste incidente e para se perceber se 
há mazelas e se vai ficar completamente bom, 
que é o que toda a gente quer", afirmou o res-
ponsável pelo andebol do Sporting da Horta.

Na Quarta-feira à noite, decorria o terceiro 
minuto de jogo com o ISMAI, na Maia, da 4.ª 
jornada do Campeonato Nacional de Andebol 
da Divisão 1, o jogador da equipa faialense 

sofreu uma paragem cardiorrespiratória e caiu 
inanimado quando se dirigia para o banco 
para cumprir uma exclusão de dois minutos. 
O jogo foi interrompido e não foi retomado.

Jorge Rosa sublinha que o jogador luso-
brasileiro, de apenas 21 anos de idade e que 
integrava a equipa desde a época passada, "é 
um atleta normalíssimo, com muito potencial 
e cheio de vida" e que não havia qualquer 
indicação de que tivesse algum problema de 

saúde.
O dirigente da equipa de andebol da ilha 

do Faial refere que a equipa "ficou de rastos" 
com o sucedido e que entretanto já regressou 
à Horta para preparar o jogo de amanhã, em 
casa, frente ao Sporting.

João Sousa, antes de ingressar no Sporting 
da Horta, representou o Empregados do Co-
mércio, de Santarém, entre 2006/2014 e o Be-
navente, em 2014/2015.
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Derrota pesada após 
primeira parte de sonho

QUALIDADE A visita do FC
Porto ao recinto da Artística de
Avanca foi o mote para uma
grande noite de andebol, com
muitos adeptos nas bancadas,
que assistiram a duas metades
bem distintas. A equipa da casa
teve uma primeira metade em
que esteve no céu, mas desceu
ao “inferno” na segunda, na
qual marcou apenas quatro
golos em 30 minutos.

A Artística de Avanca, en-
trando super galvanizada, jogou
de igual para igual com a for-
mação “azul e branca”. Assisti-
ram-se a alternâncias no mar-
cador, ainda que os  portistas
tenham estado em vantagem
durante grande parte do tempo.

Uma fortíssima reacção do
conjunto da casa permitiu-lhe,
aos 20 minutos, passar para a
frente do marcador, depois de
um parcial de 4-0 (12-10). Os

“dragões” tiveram que se aplicar
defensivamente e acabaram
mesmo por passar para a frente
(14-15) no último minuto.

Quem pensava que o equilí-
brio iria manter-se ficou defrau-
dado com a segunda parte. O
FC Porto confirmou toda a sua
qualidade, entrou a todo gás e,
com um parcial de 7-0, “arru-
mou” a partida. O técnico da
casa, já a pensar no próximo
jogo, com o Belenenses, rodou
a equipa, mas os “dragões” nun -
ca baixaram o ritmo e acabaram
por construir um resultado
muito folgado (18-30).

Individualmente, na equipa da
casa, destaque para a “mão
quen te” de Pedro Valdes, que
marcou metade (7) dos golos da
Artística de Avanca na primeira
parte e esteve bem secundado
por Luís Silva na baliza.

Vitória justa do FC Porto, que
segue invicto na 1.ª Divisão. Já
a Artística ocupa a sexta posi-
ção, com oito pontos.AC

Andebol
1.ª Divisão

Página 5



A6

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 4,10 x 17,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66194443 23-09-2016

Lamego 
acolhe prova 
de apuramento

O Centro Multiusos de La-
mego recebe, este fim-de-se-
mana, a fase norte da prova de
apuramento para o Campeo-
nato Nacional de Seniores
Masculinos da 2.ª Divisão Na-
cional. As equipas de Póvoa de
Lanhoso, ACD Monte e Boa-
vista vão jogar no sistema ‘to-
dos contra todos’ para atingi-
rem o objectivo. 

A competição tem início na
noite de hoje com a realização
do primeiro jogo que opõe o
Boavista e o Póvoa de La-
nhoso. Na tarde de amanhã,
entram em campo, a partir das
18h00, as equipas do ACD
Monte e Boavista. A encerrar a
fase o Póvoa de Lanhoso e
ACD Monte jogam domingo,
também às 18h00.

O primeiro e segundo clas-
sificados garantem o apura-
mento para o Nacional d 2.ª
Divisão, cujo sorteio se realiza
na próxima terça-feira. |

Andebol 
2.ª Divisão Nacional
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Agenda desportiva

FUTEBOL
I LIga
6.ª jornada
Hoje FC Porto-Boavista 
(19h00-SportTv 1) e Sporting-
Estoril (21h00-SportTv 1)
Amanhã Feirense-Nacional
(16h00-SportTv 1), Chaves-Benfica
(18h15-SportTv 1) e Braga-
V.Setúbal (Braga
20h30-SportTv 1)
Domingo Marítimo-Tondela
(16h00-SportTv 1), Paços Ferreira-
Rio Ave (18h00-SportTv 1) e
Moreirense-V. Guimarães (20h15-
SportTv 1).
Segunda-feira Belenenses-
Arouca (20h00-SporTv 1)

Taça de Portugal
2.ª eliminatória
Amanhã Moimenta da Beira-U.
Madeira
Domingo Torre Moncorvo-Cinfães,
Penalva Castelo-Amarante,
Gafetense-Ac. Viseu, GD Joane-
Sp. Covilhã, Gouveia-Académica,
Sertanense-Lusitano FC e
Gavionenses-Mortágua.

2.ª Divisão Nacional 
de Juniores - Série C
4.ª jornada
Amanhã Ac. Viseu- Estrelas de
Almeida, Vigor Mocidade-Benfica
C.Branco, Repesenses-Eirense,
Tondela-Sp. Pombal e Anadia -
Beira-Mar.

Campeonato Nacional
de Juvenis - Série B
5.ª jornada
Domingo Eirense-Lusitano FC,

FC Porto-Anadia, Leixões-
Boavista, Tondela-Padroense,
Taboeira-UD Oliveirense e NDS
Guarda-Académica.

Campeonato Nacional
de Iniciados - Série C
5.ª jornada
Domingo Viseu e Benfica-
Académica/SF, Ac. Fundão-Vigor
Mocidade, Avanca-Gafanha,
Naval-NDS Guarda, Tondela-
Académica e Anadia-O
Pinguinzinho.

AF Viseu - Divisão
de Honra
1.ª jornada
Domingo GD Resende-CR
Ferreira de Aves, GD Silgueiros-
ACDR Lamelas, Sampedrense-
GD Mangualde, SC Lamego-
Carregal do Sal, GDR Canas
Senhorim-GD Oliveira de Frades,
AD Castro Daire-Sport Clube
Paivense e AD Sátão-GDC Roriz.
(Penalva Castelo-Tarouquense adiado para

5/10 devido à participação dos penalvenses

na Taça de Portugal)

AF Guarda - 1.ª Divisão
1.ª jornada
Domingo Vila Cortez-GD
Trancoso, Os Vilanovenses-SC
Sabugal, AD Manteigas-Sp.Vilar
Formoso, Estrelas de Almeida-AD
São Romão, Desportiva do Soito-
Ginásio Figueirense, ADC de
Aguiar da Beira-AD Fornos de
Algodres e Os Pinhelenses-Sp.
Mêda.

Futebol Feminino
Liga
2.ª jornada
Domingo Estoril Praia-
Belenenses, Atlético
Ouriense-Vilaverdense FC, União
Ferreirense-CAC Pontinha,
Valadares Gaia-SC Braga,
Boavista FC-A-dos-Francos,
Futebol Benfica-Clube de
Albergaria e Sporting-Viseu 2001.

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional
Série C
1.ª jornada
Amanhã Pedreles BDC-Ossela
(17h00), Casal Cinza-Lamas
Futsal (18h00), Cariense-
Saavadra Guedes (18h00) e
Domus Nostra-ABC Nelas
(19h00)
Domingo Viseu 2001-União de
Chelo (17h00) 

ANDEBOL
Apuramento de acesso
à 2.ª Divisão Nacional 
Pavilhão Multiusos de Lamego
Hoje (20h00) Boavista FC-Póvoa
de Lanhoso
Amanhã (18h00) ACD Monte-
Boavista FC
Domingo (18h00) Póvoa de
Lanhoso-ACD Monte

TÉNIS DE MESA
Torneio de abertura
“Albino Matos” 
Domingo Pavilhão Padre
Martinho (S. Romão-Seia)
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Distrital de Juvenis Masculinos
1.ª fase (zona 3)

1.ª Jornada (8/10)  6.ª (21/01)
EA Falcão Pinhel-GC Tarouca
ABC Nelas-Académico FC
EA Moim.ª Beira-ASCD SM Mato.

2.ª Jornada (22/10)  7.ª (07/01)
GC Tarouca-Académico Viseu
EA Falcão Pinhel-EA Moim.ª Beira
ASCD SM Mato-ABC Nelas

3.ª Jornada (05/11)  8.ª (21/01)
EA Moimenta da Beira-GC Tarouca
Académico Viseu-ASCD SM Mato
ABC Nelas-EA Falcão Pinhel

4.ª Jornada (26/11)  9.ª (28/01)
GC Tarouca-ASCD SM Mato
EA Moim.ª Beira-ABC Nelas
EA Falcão Pinhel-Académico Viseu

5.ª Jornada (03/12) 10 .ª (11/02)
ABC Nelas-GC Tarouca
ASCD SM Mato-EA Falcão Pinhel
Académico Viseu-EA Moim.ª Beira

Iniciados Masculinos - Série B 

1.ª Jornada (02/10)  8.ª (13/11)
ADEF Carregal Sal-CA Molelos
Guarda Unida-ASCD SM Mato
Acad. Andebol SPS-Ac. Viseu

2.ª Jornada (05/10)  9.ª (20/11)
Melros Germil-Guarda Unida
Ac. Viseu-ADEF Carregal Sal
ASCD SM Mato-Acad.Andebol SPS

3.ª Jornada (09/19)  10.ª (27/11)
CA Molelos-Ac. Viseu
Acad.Andebol SPS-Melros Germil
ADEF Carregal Sal-ASCD SM Mato

4.ª Jornada (16/10)  11.ª (01/12)
Guarda Unida-Acad.Andebol SPS
ASCD SM Mato-CA Molelos
Melros Germil-ADEF Carregal Sal

5.ª Jornada (23/10)  12.ª (04/12)
Ac. Viseu-ASCD SM Mato
ADEF Carregal Sal-Guarda Unida
CA Molelos-Melros Germil

6.ª Jornada (30/10)  13.ª (11/12)
Acad.Andebol SPS-ADEF Carr. Sal
Melros Germil-Ac. Viseu
Guarda Unida-CA Molelos

7.ª Jornada (06/11)  14.ª (18/12)
ASCD SM Mato-Melros Germil
CA Molelos-Acad.Andebol SPS
Ac. Viseu-Guarda Unida

Infantis Femininos - zona 3 

1.ª Jornada (07/01)  8.ª (25/03)
Ol. Frades-AC Lamego
CB Mortágua-Ac. Viseu
Andebol AESCD-EA Moim.ª Beira
ASCD SM Mato-Acad.Andebol SPS

2.ª Jornada (21/01)  9.ª (08/04)
AC Lamego-Ac. Viseu
Ol. Frades-Andebol AESCD
Acad. Andebol SPS-CB Mortágua
EA Moim.ª Beira-ASCD SM Mato

3.ª Jornada (04/02)  10.ª (22/04)
Andebol AESCD-AC Lamego
Ac. Viseu-Acad.Andebol SPS
ASCD SM Mato-AC Ol. Frades
CB Mortágua-EA Moim.ª Beira

4.ª Jornada (11/02)  11.ª (29/04)
AC Lamego-Acad.Andebol SPS
Andebol AESCD-ASCD SM Mato
EA Moim.ª Beira-Ac. Viseu
AC Ol. Frades-CB Mortágua

5ª Jornada (04/03)  12.ª (06/05)
ASCD SM Mato-AC Lamego
Acad. Andebol SPS-EA Moim.ª Beira
CB Mortágua-Andebol AESCD
Ac. Viseu-AC Ol. Frades

6ª Jornada (11/03)  13.ª (13/05)
AC Lamego-EA Moim.ª Beira
ASCD SM Mato-CB Mortágua
CA Ol. Frades-Acad.Andebol
Andebol AESCD-Ac. Viseu

7ª Jornada (18/03)  14.ª (20/05)
CB Mortágua-AC Lamego
EA Moim.ª Beira-AC Ol. Frades
Ac. ViseuASCD SM Mato
Ac. Andebol SPS-Andebol AESCD

2.ª Divisão Nacional Feminina

1.ª Jornada (1/10)  10.ª (26/11)
AC Salréu-Batalha AC
SIR 1.º Maio-Ílhavo AC
AC Ol. Frades-Cister SA
Valongo Vouga-CB C. Branco

2.ª Jornada (5/10)  11.ª (03/12)
Acad. Andebol SPS-Valongo Vouga
CB C. Branco-AC Ol.Frades
Cister SA-SIR 1.º Maio
ÍlhavoAC-AC Salréu

3.ª Jornada (8/10)  12.ª (10/12)
Batalha AC-Ílavo AC
AC Salréu-CISTER SA 
SIR 1.º Maio-CB C.Branco
AC Ol. Frades-Acad.Andebol SPS

4.ª Jornada (15/10)  13.ª (17/12)
Valongo Vouga-AC Ol. Frades
Ac. Andebol SPS-SIR 1.º Maio
CB C. BRANCO-AC Salréu
Cister SA-Batalha AC

5.ª Jornada (22/10)  14.ª (07/01)
Ílhavo-Cister SA 
Batalha AC-CB C.Branco
C Salréu-Acad. Andebol SPS
SIR 1.º Maio-Valongo Vouga

6.ª Jornada (29/10)  15.ª  (14/01)
AC Ol. Frades-SIR 1.º Maio
Valongo Vouga-AC Salréu
Acad. Andebol SPS-Batalha SPS
CB C. Branco-Ílhavo AC

7.ª Jornada (05/11)  16.ª (21/01)
CisterISTER SA-CB C Branco
Ílhavo AC-Acad. Andebol SPS
Batalha AC-Valongo Vouga
AC Salréu-AC Ol. Frades

8.ª Jornada (12/11)  17.ª (28/01)
SIR 1º Maio-AC Salréu
AC Ol. Frades-Batalha AC
Valongo Vouga-Ílhavo AC
Acad.Andebol SPS-CISTER SA

9.ª Jornada (19/11)  18.ª (04/02)
CB C. Branco-Acad.Andebol SPS
Cister SA-Valongo Vouga
Ílhavo AC-AC Ol.Frades
Batalha AC-SIR 1.º Maio

CALENDÁRIOS DE ANDEBOL
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Lafões com dois 
clubes na prova

São duas as formações que
vão disputar a prova nacional
de seniores da 2.ª Divisão e am-
bas da região de Lafões. As
duas colectividades vizinhas
mantêm o esforço de propor-
cionar às jovens a prática de
uma modalidade que tem mui-
tos apoiantes a nível distrital e
nomeadamente nos concelhos
onde as instituições estão se-
diadas. O Andebol Clube de
Oliveira de Frades já participou
noutras épocas na prova, o que
lhe deu algum traquejo para
disputar com honra a prova.
Mas também a Academia de
Andebol de S. Pedro do Sul,
tem vindo a desenvolver um
trabalho intenso nos escalões
de formação, estreia-se no na-
cional sénior e não admirará
que venha a fazer uma boa
época. |

Andebol feminino
2.ª Divisão Nacional
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Andebol: Liga dos Campeões

Árbitros espanhóis
no ABC-Holstebro
O encontro entre o ABC e os dinamarqueses do 
TTH Holstebro, da segunda jornada da fase de 
grupos da Liga dos Campeões, a disputar no dia 
1 de outubro no Parque de Exposições, em Bra-
ga, será dirigido pelos árbitros espanhóis An-
dreu Marin e Ignacio Garcia. Entretanto, ontem, 
do grupo do ABC, e relativo à primeira jornada, 
Motor Zaporozhye e Nantes empataram (26-26).
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João Sousa, central brasileiro de 21 
anos do Sporting Clube da Horta, 
caiu na passada quarta-feira inani-
mado logo ao segundo minuto do 
encontro da 4.ª jornada do Campe-
onato Nacional de Andebol, no ter-
reno do Maia ISMAI.
O jovem jogador perdeu de imediato 
os sentidos e foi transportado para 
o hospital de São João, no Porto, em 
paragem cardíaca, conforme refere 
o jornal “Record”, na sua edição de 
ontem. Entretanto, o jogador foi re-
animado pela equipa do INEM, que 
prontamente chegou ao local, e está 
internado com prognóstico muito 
reservado.
O encontro foi, como é evidente, in-
terrompido e será remarcado para 
outra data, com o resultado de 1-0 
favorável à equipa da ilha do Faial.  

ANDeBOL

Atleta do Sp. Horta
em estado grave
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JORGE SILVA 
GRAME 

HA ASOBAL 
o» Como melhor marcador 
do jogo, com sete golos, Jorge 
Silva foi determinante na vi-
tória do Granollers sobre o 
Atlético de Valhadolid, na liga 
espanhola, por 32-31. Já em 
França, na ronda que abriu o 
campeonato, Wilson Davyes 
(um golo) víu o seu Cesson-
Rennes perder em casa com o 
PSG (22-28). Na Polónia, o 
Wisla Plock, a preparar o en-
controdesábado,paraaCham-
pions, com o Barcelona, derro-
touoGomik, comTiago Rocha 
e Gilberto Duarte a marcarem 
dois golos cada Na Hungria, o 
Csurgoi de Álvaro Rodrigues 
venceu em casa do Oroshazi 
por 30-25. --Aucorronauto 
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BENFICA 
JÁ DEU 
O DEMPLO 

Mais de mil desfibriladores 
em Portugal 
A lei portuguesa obriga desde 2012 à 

existência de desfibriladores em locais 
públicos, desde estações de metro e 
comboio até recintos desportivos, com 
capacidade para mais de cinco mil pessoas. 
Segundo o INEM, o país já tem, há quase 
dois anos, mais de mil desses aparelhos de 
reanimação, espalhados por cerca de 900 
locais, existindo mais de dez mil pessoas 
com capacidade para os operar. O Pavilhão 
Municipal da Maia não está obrigado a 
possuir desfibrilador. 

1111(111111110 

h 

111/0111101. 

Central luso-brasileiro do Sporting da Horta tombou inanimado logo ao segundo minuto do jogo na Maia 

Só com formação é possível utilizar desfibriladores 

:4 s  João Sousa está em coma induzido e sobreviverá graças aos profissionais de ISMAI e 
Horta. Ao contrário do futebol e basquetebol, o andebol não obriga a ter desfibriladores 

SALVO POR FISIOTERAPEUTAS 
João Sousa, luso-brasileiro 
de 21 anos do Sporting da 
Horta, teria uma arritmia e 
o seu coração parou devido 
a uma pancada, logo aos 
dois minutos de jogo. Na 
Maia viveu-se um drama e 
o jovem não jogará mais 

C.ARLO6 FLÓRIDO 
CATAM& &INIMIGOS 
••• Todos recordam a morte 
de Miklos Fehér, futebolista 
do Benfica, caído empleno rel-
vado, e alguns ainda se lem-
bram da série de mortes súbi-
tas no basqueteboL Oandebol, 
que já teve casos menos me-
diáticos - entre 2008 e 2009 
faleceram dois guarda-redes 
jovens, de Boavista e Jobra 
viu anteontem João Sousa re-
cuperar a vida depois de assis-
tidopelosfisioterapeutasJoão 
Carneiro e Catarina Moniz, 
que estavam no Pavilhão Mu - 
nicipal da Maia ao serviço de 
Sporting da Horta e ISMAI, e 
pelos profissionais do INEM. 

João Sousa, central luso-bra-
sileiro de 21 anos, estava a de-
fender e fez uma falta -puni-
da comexclusão de dois minu-
tos - que o deixou caído logo 
aos dois minutos de um IS-
MAI-Horta que os açorianos 
venciam por 1-0. Foi assistido 
pelos dois fisioterapeutas du-
rante os 15 a 20 minutos que 
demorou a chegada da assis-
tência do INEM e terá sido isso 
a salvá-lo, apesar de ainda ter 
entrado no Hospital de S. João, 
no Porto, em paragem cardior-
respiratória. Durante a noite 
temeu-se o pior, tendo sido 
chamada a sua família. 

João Sousa 
teria uma 
arritmia e a 
pancada 
sofrida aos 
dois 
minutos do 
ISMAI-Sp. 
Horta 
deixou-o 
em para-
gem 
cardiorres-
piratória 

Ontem, ojovemandebolista 
permaneceu em coma induzi-
do e hipotennia, para permitir 
ao coração recuperar. Ao fim 
do dia, as notícias eram mais 
animadoras, mas se tudo indi-
ca que o jovem criado em San-
tarém sobreviverá ao choque 
que lhe parou o coração, difi-
cilmente voltará ajogar ande-
bol. Embora só hoje deva ser 
submetidoaexamesmaiscon-
clusivos, as primeiras obser-
vações detetaram uma arrit-
mia, pelo que não foi apenas a 
pancada a deixá-lo às portas da 
morte. 

"É um atleta normalíssimo,  

com potencial e cheio de 
vida", dizia ontem Jorge 
Rosa, dirigente do Sporting 
da Horta, que tinha uma 
equipa "de rastos" e entre-
tanto de regresso ao Faial, 
onde amanhã à noite recebe-
rá o Sporting. 

O caso voltou arecordar a fal-
ta de desfibriladores emrecin - 
tos desportivos, pois apenas a 
Liga Pcirtuguesa de Futebol 
Profissional e a federação de 
basquetebol têm regulamen-
tos que os exigem. Na Maia, 
esse aparelho encontra-se no 
estádio municipal, que à hora 
do jogo estava encerrado.  

Clube da Luz tem, há ano e 
meio,19 desfibriladores e 
7o pessoas formadas. No 
Dragão Caixa também 
existe um 

*se Não sendo obrigatória a 
existência de desfibriladores 
em jogos de andebol do cam-
peonato principal, são poucos 
os pavilhões onde existe o apa-
relho que poderia ter permiti-
do uma melhor assistência ao 
jovem João Sousa. O Dragão 
Caixa é uma exceção e os da 
Luz são outra, sendo° Benfica, 
aliás,  um clube exemplar nes-
ta matéria, pois há um ano ad-
quiriu19 desfibriladores e deu 
formação a cerca de 70 pes-
soas, pois, como alertou a fisio-
terapeuta do ISMAI, a sua uti-
lizaçãosóépermitidaapessoal 
especializado. Estando a fede-
ração de andebol a acompa-
nharo caso do central do Spor-
ting da Horta com "atenção e 
preocupação", como garantiu 
o diretor executivo Miguel 
Fernandes, não é certo que 
uma mudança de legislação re-
solva estes casos. No basque-
tebol, ainda há jogos sem o "kit 
básico de reanimação", obriga-
tório desde 2009. 

"Não há cultura de emergência médica em Portugal" 
Catarina Moniz, 
fisioterapeuta do 
ISMAI, prestou a 
primeira assistência 
a João Sousa 

coa Ao entrar em campo para 
socorrero atleta do ISM.A1 com 
quem João Sousa tinha choca-
do, a fisioterapeuta Catarina 
Moniz apercebeu-se de que a 
queda do jogador do Sporting 
da Horta "não tinha sido nor-
mal". "Quando eu e o fisiote-
rapeuta deles nos aproximá- 

mos, percebemos que °João já 
estava inanimado e iniciámos 
as manobras do suporte básico 
de vida. Fizemos o que estava 
ao nosso alcance para que, de-
pois, o suporte avançado do 
INEM pudesse fazer o seu tra-
balho", recordou a OJOGO, es-
timando que a ajuda médica 
tenha demorado cerca de 15 
minutos a chegar. 

Com dois cursos de suporte 
básico de vida, fruto de ter tra-
balhado em dois hospitais, Ca-
tarina Moniz lembrou que a 
existêndadeurnçlesfibrilador  

no pavilhão, por si só, não se-
ria suficiente. "Em Portugal, 
não há uma cultura de emer-
gência médica e a legislação 
não prevê o uso de desfibrila-
dores sem a presença de uma 
delegação médicaespecializa-
da. Não sendo um dispositivo 
livre, não poderíamos fazer 
nada se aparecesse alguém 
comum. E também ia depen-
der do que estivesse a aconte-
cer com o coração do João, pois 
nem todas as mudanças de 
ritmo podem ser desfibrila-
das", explicou. —c. n. 
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i c le 1 )( )1 Sofre paragem cardiorrespiratória 

João Sousa com 
quadro estável 

O andebolista João Sousa, 
21 anos. do Sp. Horta, conti-
nua internado nos Cuidados 
Intensivos do Hospital de 
São João, no Porto. apresen-
tando um quadro "estável". 
O atleta luso-brasileiro so-
freu, anteontem à noite, uma 
paragem cardiorrespiratória 
nos minutos iniciais do jogo 
com o Maia/ISMAI. 

"Felizmente. o João Sousa 
está vivo, já fez exames ao  

coração, tem o coração em 
bom estado. É, no entanto. 
uma situação delicada, con-
tinua com prognóstico re-
servado e agora é preciso fa-
zer mais exames para se per-
ceber a causa deste inciden-
te e para se perceber se há 
mazelas e se vai ficar com-
pletamente bom, que é o que 
toda a gente quer", avançou, 
ontem, lorge Rosa, vice-pre-
sidente do clube. • 

Página 14



A15

  Tiragem: 74995

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 23,95 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 66194927 23-09-2016

PREOCUPAÇAO. João Sousa caiu inconsciente no inicio do jogo 

FEDERACAO CONFIRMA 
EXAMES EM ORDEM 
João Sousa continua 
internado nos 
cuidados intensivos 
do Hospital São João 

JOSÉ MORGADO 

a João Sousa, jovem central do 
Sporting da Horta que caiu in-
consciente logo ao terceiro minu-
to da deslocação do emblema do 
Faial à Maia, para defrontar o IS-
MAI, na quarta-feira, encontra-se 
"com vida, num quadro clínico 
estável", de acordo com um diri-
gente da equipa, mas ainda inter-
nado nos cuidados intensivos do 
Hospital São João, no Porto, onde 
se encontra desde o dia do jogo, 
com prognóstico reservado (ver 
peça ao lado). 

O jovem luso-brasileiro, que se 
mudou ainda em criança de Minas 
Gerais para Santarém, onde pas-
sou toda a infância e a sua família 

JOGADOR DO SP. HORTA 
CUMPRIU OS REQUISITOS 
EXIGIDOS PELO IPD.1 PARA 
TODOS OS ATLETAS FEDERADOS 

continua a viver, perdeu os senti-
dos ao sofrer uma paragem car-
díaca quando se dirigia para o 
banco após cometer uma falta, que 
lhe valeu uma exclusão de dois 
minutos. Apenas a rápida inter-
venção do INEM tornou possível 
que o atleta de 21 anos chegasse à 
unidade hospitalar com vida. 

Fonte da Federação assegurou a  

Recordque todos os atletas inscri-
tos nas equipas dos campeonatos 
da modalidade cumprem as regras 
do Instituto Português da Juven -
rude e do Desporto °PD», quede -
terminam que todos os jogadores 
devem realizar o denominado 
'exame médico-desportivo' antes 
de obterem a licença para a prática 
d e qualquer modalidade. 

O exame médiço-desportivo 
consiste numa avaliação clínica  

que deve ser realizada anualmen-
te e que inclui habitualmente dois 
exames ao coração: um eletrocar-
diograma e um ecocardiograma. 
Para além disso, são ainda realiza-
dos outros exames, como análises 
sanguíneas. Todos os atletas de 
alto rendimento, seleções e fede-
rados em geral devem fazê-lo an-
tes de cada temporada e após mar-
cação prévia, de forma a obterem 
os certificados médico-desporti- 

Partida ainda 
não tem data 
para ser reatada 
A Federação Andebol de Portu-
gal (FAP) confirmou ontem a Re-
cord que o jogo da quarta jorna-
da entre o Maia ISMAI e o Sp. 
Horta vai ser reatado no exato 
segundo (2.23 minutos) e no re-
sultado (1-o para o Sp. Horta) em 
que foi interrompido na quarta-
feira, não se sabendo ainda, no 
entanto, quando, tendo em conta 
o calendário apertado do Cam-
peonato Nacional da la  Divisão. 
Apesar do choque que o inciden-
te provocou nos jogadores do Sp. 
Horta, a formação dos Açores re-
gressou ontem a casa com o obje-
tivo de preparar a receção ao 
Sporting, a contar para a quinta 
jornada do campeonato, que está 
agendada para amanhã, às 21 ho-
ras de Portugal Continental. O 
Maia ISMAI, por seu turno, tam-
bém recebe um dos candidatos 
ao título, o Benfica, também 
amanhã, mas às 19 horas. 

vos, atribuídos pelo Centro de Me-
dicina Desportiva. 

O nosso jornal contactou igual-
mente esta instituição, mas foi-
nos informado que apenas o dire-
tor desta unidade, ausente em reu-
niões no exterior, poderia prestar 
qualquer tipo de esclarecimentos, 
algo que não foi possível obter on-
tem. Pese embora os esforços, não 
conseguimos também falar com o 
treinador do Sp. Horta. o 

Clube fala em 
situação delicada 
Gil  Jorge Rosa, vice-presiden-
te do Sp. Horta, garantiu ontem 
que João Sousa apresenta um 
"quadro estável", mas conti-
nua nos cuidados intensivos do 
Hospital São João, no Porto. 

"O atleta já fez exames ao co - 
ração, que está em bom esta - 
do" , garante à Lusa o dirigente 
da formação da ilha do Faial, 
nos Açores, que alerta ainda 
assim para o facto de o jogador 
continuar em "situação delica-
da, que continua com prog-
nóstico reservado, sendo pre-
ciso fazer mais exames para se ' 
perceber a causa e se poderá 
haver mais mazelas". 

Record co ntactou o Hospital 
São João ao longo de todo o dia, 
mas recusando- se a fazer 
quaisquer comentários sobre 
este caso. o 

Confusão e 
apoio nas redes 

Como é hábito neste tipo de 
situação, a delicada situação 
médica de João Sousa e as in-
certezas quanto à situação clí-
nica geraram uma verdadeira 
onda de solidariedade nas redes 
sociais, com a página de Face - 
book do jogador de 21 anos a ser 
invadida por mensagens de 
apoio, entre amigos, familiares 
(na sua grande maioria da zona 
de Santarém, onde o jogador 
viveu até 2015) e anónimos que 
fizeram questão de estar ao lado 
do central do Sp. Horta. 

Entre as mensagens nas re-
des sociais, há ainda várias in- 
formações contraditórias 
quanto ao verdadeiro estado 
clinico do jovem luso-brasi-
leiro, com vários amigos a ga - 
rantirem que o atleta ainda se 
encontra em coma. o 
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ANDE SOUSA CONTINUA NOS CUIDADOS INTENSIVOS 
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A17Federação confirma que João Sousa tem os exames em ordem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-09-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=269b425e

 
João Sousa, jovem central do Sporting da Horta que caiu inconsciente logo ao terceiro minuto da
deslocação do emblema do Faial à Maia, para defrontar o ISMAI, na quarta-feira, encontra-se "com
vida, num quadro clínico estável", de acordo com um dirigente da equipa, mas ainda internado nos
cuidados intensivos do Hospital São João, no Porto, onde se encontra desde o dia do jogo, com
prognóstico reservado (ver peça ao lado).
O jovem luso-brasileiro, que se mudou ainda em criança de Minas Gerais para Santarém, onde passou
toda a infância e a sua família continua a viver, perdeu os sentidos ao sofrer uma paragem cardíaca
quando se dirigia para o banco após cometer uma falta, que lhe valeu uma exclusão de dois minutos.
Apenas a rápida intervenção do INEM tornou possível que o atleta de 21 anos chegasse à unidade
hospitalar com vida.
 
Fonte da Federação assegurou a Record que todos os atletas inscritos nas equipas dos campeonatos
da modalidade cumprem as regras do Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ), que
determinam que todos os jogadores devem realizar o denominado 'exame médico-desportivo' antes de
obterem a licença para a prática d e qualquer modalidade.
 
Continuar a ler
 
O exame médico-desportivo consiste numa avaliação clínica que deve ser realizada anualmente e que
inclui habitualmente dois exames ao coração: um eletrocardiograma e um ecocardiograma. Para além
disso, são ainda realizados outros exames, como análises sanguíneas. Todos os atletas de alto
rendimento, seleções e federados em geral devem fazê-lo antes de cada temporada e após marcação
prévia, de forma a obterem os certificados médico-desportivos, atribuídos pelo Centro de Medicina
Desportiva.
 
O nosso jornal contactou igualmente esta instituição, mas foi-nos informado que apenas o diretor
desta unidade, ausente em reuniões no exterior, poderia prestar qualquer tipo de esclarecimentos,
algo que não foi possível obter ontem. Pese embora os esforços, não conseguimos também falar com
o treinador do Sp. Horta.
 
Autor: José Morgado
 
00h47
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Federação confirma que João Sousa tem os exames em ordem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-09-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/federacao_confirma_que_joao_sousa_tem_os_exames_em_ordem.

html

 
Jogador do Sp. Horta cumpriu requisitos exigidos pelo IPDJ para todos os atletas federados 23-09-
2016 . Record Por Record João Sousa, jovem central do Sporting da Horta que caiu inconsciente logo
ao terceiro minuto da deslocação do emblema do Faial à Maia, para defrontar o ISMAI, na quarta-
feira, encontra-se "com vida, num quadro clínico estável", de acordo com um dirigente da equipa, mas
ainda internado nos cuidados intensivos do Hospital São João, no Porto, onde se encontra desde o dia
do jogo, com prognóstico reservado (ver peça ao lado).O jovem luso-brasileiro, que se mudou ainda
em criança de Minas Gerais para Santarém, onde passou toda a infância e a sua família continua a
viver, perdeu os sentidos ao sofrer uma paragem cardíaca quando se dirigia para o banco após
cometer uma falta, que lhe valeu uma exclusão de dois minutos. Apenas a rápida intervenção do INEM
tornou possível que o atleta de 21 anos chegasse à unidade hospitalar com vida.Fonte da Federação
assegurou a Record que todos os atletas inscritos nas equipas dos campeonatos da modalidade
cumprem as regras do Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ), que determinam que
todos os jogadores devem realizar o denominado 'exame médico-desportivo' antes de obterem a
licença para a prática d e qualquer modalidade.O exame médico-desportivo consiste numa avaliação
clínica que deve ser realizada anualmente e que inclui habitualmente dois exames ao coração: um
eletrocardiograma e um ecocardiograma. Para além disso, são ainda realizados outros exames, como
análises sanguíneas. Todos os atletas de alto rendimento, seleções e federados em geral devem fazê-
lo antes de cada temporada e após marcação prévia, de forma a obterem os certificados médico-
desportivos, atribuídos pelo Centro de Medicina Desportiva.O nosso jornal contactou igualmente esta
instituição, mas foi-nos informado que apenas o diretor desta unidade, ausente em reuniões no
exterior, poderia prestar qualquer tipo de esclarecimentos, algo que não foi possível obter ontem. Pese
embora os esforços, não conseguimos também falar com o treinador do Sp. Horta.
 
23-09-2016 . Record
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