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LIGA DOS CAMPEÕES 
Amanhã • 3.1ornada 

Nantes (Fra)-ABC 15.00 h" 
Salle Sportive dela Trocardiere, em Nantes, França  

'Horas portuguesas 

ABC ataca 

liderança 
É em França que o ABC Joga 
a sua próxima cartada no 

Grupo D da Liga dos Campeões. 
Depois do triunfo frente aos 
dinamarqueses do Holstebro, os 
atletas de Carlos Resende vão 
enfrentar, nesta terceira ronda, os 
franceses do Nantes que lideram a 
classificação com mais um ponto 
do que os minhotos. 
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JOÃO SOUSA 
«Quando acordei, não 
me lembrava de nada» 
Central do Sporting da Horta já teve alta hospitalar o iogalot dr /1 anos tem um dispositivo 

no coração para prevenir novos episódios Paragem carc1i,Icã não tem explicação 

Pal e Irmão de João Sousa estiveram ao seu lado e a mãe a sofrer á distância no Brasil 

ANDEBOL 

Por 

EDITE DIAS 

j
OÃO SOUSA já teve alta e está 
em casa, em Santarém, a re-
cuperar. O central do Sporting 
da Horta está recuperado e 
não ficou com sequelas, no 

entanto, andebol só mesmo como 
espectador. «Estou bem, os mé-
dicos dizem que tive uma recupe-

ração rápida e boa», conta ainda 
com a voz debilitada. 

Há duas semanas, durante o jogo 
com ISMAI, o central de 21 anos 
caiu inanimado quando se dirigia 
para o banco de suplentes. Já ti-
nham passado mais de dois minu-
tos do início do encontro. 

«Não me recordo de nada, nem 
de estar no jogo. Só me lembro do 
balneário. Quando acordei não sa-
bia onde estava, fiquei um pouco 
assustado, mas depois vi o meu ir -
mão», revela com um sorriso. 

O jogador foi assistido no local 
-durante vários minutos, voltou a 

ser reanimado pelo INEM e temeu-
-se o pior no pavilhão da Maia. 
«Não tenho nenhuma sequela, o 
que é fantástico», explicou con-
fiante. «Nunca tinha tido proble-
ma nenhum, não há explicação 
para aquilo que aconteceu.» 

Mesmo sem justificação, o ande-
bol está fora de cogitações e os-mé-
dicos colocaram-lhe um aparelho 
equivalente a um desfibrilhador para 
prevenir qualquer outra situação. 

«O andebol para já está em stand 
by. Vou ser o sócio .' 1 do Sporting 
da Horta», confirmou divertido o 
atleta que nasceu em Minas, no 
Brasil, e começou a jogar no Bena - 
vente. «A minha família ficou mui-
to assustada. O meu pai e o meu ir 
mão, aqui mais perto, e a minha 

Manifestações de apoio 

No jogo com o Benfica o Sp, Horta vestiu 

camisolas de apoio ao seu jogador, com o 

treinador Filipe Duque 

(na foto) a dar o exemplo. 
Depois, foi a vez o capitão 
do Benfica, João Pais, 
oferecer uma 

camisola 
assinada 
por toda 
a equipa da Luz 

FACISOOK SP. HORTA 

«Ganhou o jogo 
da vida por 1-0» 

Durante todo o tempo em que o cen-
tral esteve internado, os açorianos fo-
ram incansáveis no apoio. Na Luz, Filipe 

Duque e Koststekyy usaram t-shlrts 

onde podia ler-se 'Força João', tal como 

a equipa no aquecimento. O sucedido 

afetou todo o grupo, mas a união fez a di-
ferença. «É muito difícil passar por uma 

situação destas. As pessoas tentaram 

dar o seu melhor, concentrar-se ao má-
ximo porque todos estávamos envolvi-
dos num processo muito complicado», 

explicou o treinador Filipe Duque, ainda 

emocionado. O vice Jorge Rosa não tem 

dúvidas daquilo a que assistiu: «O  João 
ganhou o jogo da vida. Está a ganhar 1-

-0 e isso é que é importante.» 

mãe, que está no Brasil » , contou, 
traído por algum sotaque. 

Ainda no hospital, o Benfica fez 
questão de mostrar solidariedade 
em relação ao central e entregou 
uma camisola autografada ao ca-
pitão dos açorianos, Nuno Silva. 
Um gesto que comoveu 1, ião Sou-
sa. «Vi, vi. Já estava num quarto 
sozinho e tinha um computador 
com internet, por isso estive a ver 
o jogo. Não devia estar a sofrer,  

mas, pronto», confessou a sorrir. 
«Já tenho a camisola comigo, ago-
ra só tenho de arranjar um quadro 
para a emoldurar. Foi muito impor-
tante perceber o carinho de tantas 
pessoas. Vi que há tanta gente que 
eu nem sabia quem era a deixar- 
-me mensagens de apoio, a ligar- 
-me. Deram-me muita força». 

Uma força que talvez tenha aju-
dado nesta finta determinante de 
João Sousa. 

D. k 
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CALENDÁRIO 
Andeboll 7.' Jornada  -3 Hoje 

Arsenal-Sporting 18.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 

Belenenses-gora Hora 19.30 h 
Pavilhão Acãcio Rosa. no Restelo 
ISMAI-Águas Santas 19.00 h 
Pavilhão Municipal do Formigueiro  

Sp. Horta-AA S. Mamede 22.00 h 
Pavilhão Desportivo da Horta, nos Açores 
Madeira, SAD-ABC dia 1.2. às 1630 h 
Pavilhão Flavio Sã Leite, em Braga  

ra realizados   
Benfica-Avanca 34-20 
FC Porto-AC Fafe 34-27 

Duelo na capital 
em ronda europeia 
-3,  ABC recebe o Madeira quar - 
ta-feira e encerra jornada que FC 
Porto e Benfica já realizaram 

O Sporting é o único dos candidatos ao 
título de campeão nacional a entrar 
nesta luta, deslocando-se a Braga para 
enfrentar o Arsenal que este ano subiu à 
I divisão. Mais animado promete ser o 
duelo na capital, com a receção do 
Belenenses (8.°) ao Boa-Hora (10.1. Em 
Águas Santas, os maiatos querem 
defender com unhas e dentes o sétimo 
lugar das tentativas do ISMAI, que, por 
seu lado, tentará sair do desconfortável 
penúltimo lugar. Nos Açores, o Horta 
recebe o S. Mamede enquanto o ABC 
fecha a ronda, com Madeira, quarta-feira. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Os pivots Ricardo Pesqueira
e José Costa e  o lateral Pedro
Spínola — três internacionais
que em condições normais
seiam prioritários nas opções de
Carlos Resende, não poderão
amanhã dar à equipa academista
o seu contributo no recinto do
Nantes, clube que o treinador do
ABC/UMinho aceita como o
melhor do Grupo D da Liga dos
Campeões.

A equipa francesa do Nantes,
que o clube bracarense defronta
na terceira ronda da Liga dos
Campeões Europeus,  é a que
tem mais informação disponível
em termos de vídeos, segundo
disse Carlos Resende, ontem,
em conferência de imprensa.

“É uma equipa interessante. O
campeonato francês tavez seja o
segundo campeonato que mais
investe dinheiro em andebol”,
acrescentou.

O treinador dos bracarenses,
referindo-se à vaga de lesões que
atinge o plantel, garante que em
Nantes vão apresentar-se “sete
bravos” a defender as cores do
ABC. “ Vamos para tentar ven-
cer, com toda a  humildade, mas
com a nossa ambição”, vincou.

Questionado sobre o que vai
alterar, em função das lesões no
plantel, o treinador respondeu
que “não altera nada, nós temos
uma forma de jogar. Eventual-
mente teremnos que usar outros

jogadores em posições que não
são tão habituais” e admitiu a
vantagem de, cmo já nos conhe-
cemos bem, mudando um joga-
dor, ele continuará a produzir e é
uma possibilidade de criar pro-
blemas diferentes aos adversá-
rios”.

Segundo Carlos Resende, o
clube francês tem um orçamento
que equivale “dez vezes ao nos-
so e duas vezes e meia o do
Sporting”.

ABC/UMinho vai a Nantes 
sem três internacionais A
TERCEIRA JORNADA do Grupo D da Liga dos Campeões Europeus   leva
ABC/UMinho Nantes, privado de três  internacionais A.

EHF Champions League

DR

Ricardo Pesqueira

DR

José Costa

DR

Pedro Spínola

Ricardo Pesqueira,
recuperado de uma
operação a uma luxação
num ombro — lesão
que sofreu em Abril, em
Lisboa, numa visita ao
Sporting,  estava a
ganhar ritmo
competitivo mas no jogo
da passada quarta-feira
com o Arsenal da Devesa
sofreu no rosto uma
bolada que lhe causou
deslocação da retina. Foi
operado ontem. 

José Costa submetido a
intervenção cirúrgica ao
tornozelo esquerdo, que
o deixará fora de
competição por algumas
semanas

Pedro Spínola sofreu
uma entorse no pé
direito. Dispensa cirurgia
mas ainda não tem data
definida de regresso,
sendo na melhor das
hipóteses recuperável na
próxima semana.

+ lesões

§andebol
Regresso 2.ª feira
Partida de Braga
hoje às 11.15 horas
O vice-presidente da direcção

do ABC/UMinho, Guilherme

Freitas, chefia a comitiva, que

parte de Braga de autocarro

hoje pelas 11.15. Segue-se o

voo directo do Porto a Nantes,

com chegada prevista pelas 16

horas.

O jogo em Nantes está previs-

to para amanhã às 16 horas

(15 em Portugal contionental).

O regresso está programado

para segunda-feira, com che-

gada ao Porto pelas 17.10. 

Disponíveis
Convocados
doze jogadores
A dupla técnica formada por

Carlos Resende e Carlos Fer-

reira, conta com Humberto

Gomes, Emanuel Ribeiro,

Nuno Grilo, João Gonçalves,

Pedro Seabra,  Dario Andrade,

Hugo Rocha, Carlos Martins,

Diogo Branquinho, Miguel

Sarmento, Tomás Albuquer-

que e André Gomes. Luís Te-

les e Armando Fernandes (di-

rigentes) e Tiago Peixoto (fi-

sioterapeuta) também inte-

gram a comitiva.

Sem derrotas
Seis estrangeiros  
e lider do campeonato
O HBC Nantes, que reparte com o
Paris Saint-Germain a liderança
do campeonato francês de ande-
bol e comanda o Grupo D da Liga
dos campeões,  conta na equipa 
seis jogadores estrangeiros: Da-
vid Balaguer e Eduardo Gurbindo
(Espanha); Senjamim Buric (Bie-
lorrússia), Mgamoud Gharbi (Tu-
nísia), Jerko Matulic (Croácia) e
Dominik Klein (Alemanha).
Thierry Anti, o treinador, de 57
anos, encontra-se ao serviço do
Nantes desde a época
2008/2009.

DR

Dominik Klein, alemão do Nantes

lll
“Nunca é fácil ficar sem três
opções e logo três opções
como é o Ricardo a nível
defensivo, como é o Zé a
nível ofensivo e o Pedro , a
nível ofensivo, com a
continuidade de jogo que
nos traz por ser canhoto. 

Obriga-nos a nós a mais
esforço físico, porque são
menos três soluções que o
Carlos tem.  Havendo menos
três soluções, os outros vão
ter de jogar um bocadinho
mais e logo por aí temos
mais trabalho físico. 
Mas são coisas que não
podemos controlar “.

NUNO GRILO
JOGADOR DO ABC/UMINHO  
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Torneio camachense foi bem disputado e serviu como boa propaganda do andebol. Fo os 

Festa do andebol na Camacha 
Sob a batuta da Associação Des-
portiva da Camacha, realizou-se 
recentemente um evento ande-
holístico que serve de preparação 
para as equipas que participam 
nos campeonatos de formação da 
modalidade. Iniciativa que os ca-
machenses levam a efeito há al-
guns anos, se bem que o torneio 
deste ano foi direccionado so-
mente para o escalão feminino. 

Para além de servir os desíg-
nios de pré-época de cada um dos 
intervenientes, o torneio teve 
ainda o condão de funcionar 
como meio de divulgação do an-
debol, como atesta o facto de ter 
suscitado a atenção de muitas 
pessoas ao longo de dois dias re-
pletos de competição. 

No total, foram disputadas 26 
partidas entre as 15 equipas parti-
cipantes (6 infantis, 4 iniciadas, 5  

juvenis) envolvendo 200 atletas. 
O CS Madeira acabou por ser a 

equipa mais feliz em termos de 
resultados, pois venceu os três es-
calões competitivos, mas todos 
aproveitaram para retirar ilações 
positivas do torneio. 

~11 

Infantis - CS Madeira 
• Melhor Marcadora - Joana, 
Madeira SAD 

Iniciados - CS Madeira 
II Melhor Marcadora - Bea- 
triz Vizinho, Bartolomeu 

Juvenis - CS Madeira 
111Melhor Marcadora - Sara 
Gonçalves. AI) Camacha 
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  luís FIlipe silva

O
ABC/UMinho parte 
hoje rumo a França 
onde amanhã (15h00 
portuguesas) defron-

ta o Nantes, equipa teorica-
mente mais forte do Grupo 
D da Liga dos Campeões 
de andebol.

E nem mesmo os nú-
meros esmagadores dos 
gauleses, como um orça-
mento com valores 10 ve-
zes mais elevado do que o 
dos bracarenses tira a am-
bição de trazer de França 
um bom resultado.

Carlos Resende ironi-
zou com a situação, dizen-
do que «o ABC vai iniciar 

o jogo com sete joga-
dores» e que a intenção 
é «lutar pela vitória».

«É talvez das equipas 
que tenho mais informa-
ção disponível, em ter-
mos de vídeos. Sabemos 
que é uma equipa inte-
ressante, aliás, o campeo-
nato francês é, talvez, o 
segundo campeonato do 
mundo que mais dinhei-
ro investe em andebol», 
sublinhou, exemplifican-
do de seguida. «Aprovei-
támos as imagens de um 
jogo do campeonato local 
para observar que a orga-
nização de um evento é, no 
mínimo, tão exigente co-
mo um da Liga dos Cam-

parte hoje para frança, onde joga amanhã para a Liga dos Campeões

ABC/UMinho sem medo 
do poderio do Nantes

peões que tanto trabalho 
nos deu a organizar. Só por 
aqui se vê a dimensão que 
pode assumir o próximo 
jogo», disse.

Com três atletas influen-
tes fora das opções (Ricar-
do Pesqueira, José Costa e 
Spínola), Resende  vê as 
coisas pelo prisma mais 
positivo e recorda que es-
tes azares são portas que se 
abrem para outros. «É sem-
pre uma possibilidade de 
colocarmos problemas di-

ferentes aos adversários.
Vamos jogar com sete 

bravos e corajosos que in-
dependentemente das di-
ficuldades, vão para tentar 
vencer», disse.

Carlos Resende disse 
ainda que outras infor-
mações recolhidas sobre 
o Nantes foram obtidas 
junto de uma pessoa, cujo 
nome o técnico não quis 
dizer. «Se o José Costa deu 
indicações? Curiosamente, 
foi importante outro joga-
dor que não é nosso. Por 
razões profissionais não 
vou revelar o nome. Mais 
tarde agradecerei publica-
mente», frisou o treinador 
do ABC/UMinho.

Carlos Resende e Nuno Grilo fizeram a antevisão

Nuno Grilo otimista

«Temos de dar o nosso melhor»

Nuno Grilo também não mostrou qualquer receio de 
defrontar o poderoso Nantes. «Não temos porque te-
mer. O maior exemplo é o do ano passado onde con-
quistámos três troféus e os nossos adversários tinham 
quase todos orçamentos muito mais elevados que o 
nosso», lembrou.

Sobre o adversário, o atleta destacou as virtudes dos 
gauleses. «Jogam bom andebol. Saem bem para o con-
tra-ataque. Têm uma defesa em 6x0 muito agressiva, 
jogadores muito fortes a nível técnico e táctico. Só te-
mos de dar o nosso melhor e esperar que isso chegue. 
Nesta fase, todos os jogos são difíceis», disse.

Comitiva parte hoje de manhã

ABC treina hoje no pavilhão do jogo

A comitiva do ABC/UMinho parte hoje rumo a França.
Os jogadores, técnicos e dirigentes deixam a cidade de 
Braga às 11h15 rumo ao aeroporto Francisco Sá Carnei-
ro, na Maia, de onde têm voo marcado rumo a Nantes às 
13h30. A chegada a Nantes está agendada para as 16h00.

Seguidamente, a equipa treina no pavilhão onde 
amanhã defronta o Nantes.

Viajam com a equipa os dirigentes Armando Fer-
nandes, Guilherme Freitas, bem como Tiago Peixoto, 
Luís Teles e os técnicos Carlos Ferreira e Carlos Resen-
de. Ricardo Pesqueira, José Costa e Pedro Spínola são 
os grandes ausentes.

Ricardo 
Pesqueira foi 

ontem operado 
a um ligeiro 

descolamento 
na retina
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DESPORTO  P.29

ABC/UMINHO
PARTE 
PARA FRANÇA
SEM TRÊS PEÇAS
IMPORTANTES
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vencedores anunciados a 16 de novembro

Fernando Pimenta, Pedro Seabra, 
Teresa Portela e Rui Bragança
nomeados para "Desportistas do Ano"
Os campeões europeus de futebol Pepe, Renato San-
chez e Fernando Santos e a judoca medalhada de 
bronze no Rio2016 Telma Monteiro figuram entre 
os candidatos ao prémio ‘Desportistas do Ano’, de 
acordo com a lista ontem divulgada.

Patrícia Mamona e Tsanko Arnaudov (atletis-
mo), Sílvia Rebelo (futebol), Teresa Portela e Fer-
nando Pimenta (canoagem), Marcos Freitas (ténis 
de mesa), Pedro Marques (ABC, andebol), Rui Bra-
gança (taekwondo), Tiago Ferreira (ciclismo) e Tia-
go Monteiro (automobilismo) integram também a 
lista de candidatos aos óscares do desporto nacional.

A iniciativa, promovida pela Confederação do 
Desporto de Portugal (CDP), inclui ainda, na cate-
goria de treinadores do ano, e para além de Fernan-
do Santos (futebol), Carlos Resende (andebol), José 
Uva (atletismo), Lino Barruncho (triatlo), Luís Séni-
ca (hóquei em patins), Nuno Delgado ( judo) e Rui 
Câncio (canoagem).

As seleções nacionais de futebol, hóquei em pa-

tins, ténis de mesa e a formação feminina de atle-
tismo do Sporting contam-se também entre os can-
didatos à melhor equipa.

As listas apresentadas pelas várias federações apre-
sentam campeões e medalhados em campeonatos 
do Mundo e da Europa, Jogos Olímpicos e Jogos Pa-
ralímpicos, nas categorias de atleta masculino, atle-
ta feminino, jovem promessa, treinador e equipa.

Os vencedores de cada uma das cinco categorias 
irão ser anunciados no dia 16 de novembro, no Esto-
ril, no decorrer da 21.ª edição da Gala do Desporto, 
após o apuramento dos resultados da votação ‘on-
-line’, aberta ao público em geral, e dos convidados 
presentes no evento.

Este prémio é atribuído anualmente pela Con-
federação do Desporto de Portugal no decorrer da 
Gala do Desporto, que aproveita o momento para 
ainda homenagear todos os campeões da Europa e 
do Mundo da época finda, e os medalhados nos Jo-
gos Olímpicos e Jogos Paralímpicos.
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Hoje (18h00) no Pavilhão flávio sá leite

Arsenal da Devesa 
recebe Sporting
O Arsenal da Devesa recebe hoje o Sporting em 
partida a contar para a 7.ª jornada do campeo-
nato nacional Andebol 1.

O jogo começa às 18h00, no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, representa o final de um ciclo difícil para 
os arsenalistas que na última jornada foram go-
leados pelo ABC/UMinho, por 41-25.

A equipa de Gabriel Oliveira, que este ano se 
estreia na divisão maior do andebol nacional, te-
rá, assim, mais um duro teste, agora diante do 
Sporting, terceiro classificado na tabela.

Os arsenalistas vão tentar dar boa réplica an-
tes de se iniciar o ciclo de jogos com equipas do 
seu campeonato, ou seja, que lutem pela manu-
tenção na Divisão de Andebol 1.

Hoje disputam-se ainda os jogos: Belenen-
ses-Boa Hora (18h30), Maia/ISMAI-Águas San-
tas (19h00) e Sp. Horta-S. Mamede (21h00). As 
restantes foram adiadas devido aos compromis-
sos europeus.

D
M
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ASE\ A 

Taça EHF - Fase de 
qualificação - 2.' 
Eliminatória - 1.a Mão: 
Benfica-Handball Kaerjeng, 
17h00; FC Porto-Koper 
2013, 18h00. 

Taça da Liga -2.a Fase: 
Boavista-Belenenses, 
15h00, no Estádio do Bessa 
Séc. XXI. 
II Liga- Jogos em atraso 
9.3  Jornada: Freamunde-Ac. 
Viseu, 16h00; 12.a Jornada: 
Gil Vicente-Olhanense, 
11h15. 
Campeonato de Portugal 
- 6.a Jornada - Série G: 
Atlético CP-1.° Dezembro, 
15h00. 
I Divisão Feminina - 1.a 
Jornada: Quinta 
Lombos-Vinhais, 16h00; 
Belenenses-Fundão, 
16h00. 
Juniores B - I Fase - 7.a 
Jornada - Série B: FC 
Porto-Padroense - Série C: 
Sintrense-Castelo Branco 
(15h00); Borbense-Tomar 
(15h00); Sporting-0 Elvas 
(16h00) - Série D: 
Louletano-Portimonense 
(11h00). 
Juniores C - I Fase - 7.a 
Jornada - Série D: Benf. C. 
Branco-Núcleo R. Maior 
(17h00) - Série F: 
Farense-Barreirense 
(17h30). 

Supertaça Feminina: 
Vermoim-Benfica, 15h00 -
Supertaça Masculina: 
Sporting-Benfica, 18h15. 
Jogos no Pavilhão 
Desportivo Municipal de 
Loulé. 
IDivisão - 1.a Jornada: 
Belenenses-Fundão, 
16h00; Quinta dos 
Lombos-Vinhais, 16h00. 

Challenge de Itália, com 
a participação de Filipe 
Lima, á decorrer em 
Monterosi até dia 9. 

Supertaça Europeia -1.a 
Mão:O. Barcelos-Benfica, 
21h30. 
I Divisão - 2.3  Jornada : 
Tomar-Paço de Arcos, 
17h00; Valongo-Sporting, 
18h30; 
Turquel-Sanjoanense, 
21h00; Juv. Viana-FC Porto, 
21h30; Valença-Candelária, 
21h30. 

Torneio de Tóquio (Japão), 
masculinos, com 
a participação de João 
Sousa, a decorrer até dia 9. 
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ASE\ 
ANDEBOL 

Ho}e 

TAÇA  EW1' mão/2.' eliminatória 

BanfIca-Kaadang BTV 
17h00, Pavilhão N.° 2 da Luz 
S. Zendah/S. RIello 

FC Porto-Kopir 2013 Porto Canal 
18h00, Dragão Caixa 

ArgYrIdIS/C Mouttas 

• 'AN 

Arlatal-SpOltkle 
18h00, Pavilhão Flivio Sá Leite 
Daniel Martins/Roberto Martins 
gokinenaes-loa Hora ' 
18h30, Pavitlão Acácio Rosa 
Tiago Monteiro/António Trinca 

ISMAI-Agum Santas 
19h00, Pavilhão Mun. Formigueira 
Carlos Marinho/Fernando Novais 
Sporting ga Horta-Ae.Sio Almoede 
21h00, Pavilhão Desp. Horta 
Rui Almeida/António Oliveira 

Amara hi 

LIGA 00S CAMPEOF  3,iomada 
Nantos-ABC 
15h00, França 
a Les.zczynsid/M. Plechota 

BASQUETEBOL 

$UPERT1K4 

FCPertallesilles TVI 24 
18h00, ~hão Desportivo de Vila Real 
F. Rocha/P. Marques/H. Antunes 

HÓQUEI EMPATINS 

Hoje 

1." mão 

Barcelos-Benfica 712124 
21h30, Pavilhão Mun. Barcelos 
F. Garda/R. Femandez (Esp) 

CANIff ~Tr. 2.. K,rnacia  

SC Tomar-Paço da Arcos 
17h00, Pavilhão Mun. Cidade Tomar 
T.CasimIro/R. Taborda/H. Parcial 

Valompa-Sporthig 
18h30, Pavilhão Mun. Valongo 
P. Rain1a/1. Tebuára/P. Silva 
TUrqual-Sanjoananse 
21h00, Pavilhão do Turquel 
M. Guilherme/R. Leão/G. Infante 
Juventude Viana-FC Porto 
21h30. Pavilhão Monserrate 
1. Duarte/L PeixotoN. Esteves 
Vaiança-Candetirla 
21h30, Pavilhão Desp. Valença 
D. Carvalho/S. Coelho/C. Tadeia 

RÂGUEBI 

• lomada 

Hoje 

Técnàco-Monternor 
13h45, Campo Rugby das Olaias 
GDUL-Académica 
15h00, Est. Univ. Lisboa 
Cascais-CE/11P 
16h00, Campo da Cuia - Cascais 
Amanhã 

A‘pronornla-Lousá 
14h00, Campo da Tapada da Ajuda 
Direlto-Belenenses 
15h00, Campo Rugby Monsan to 

VOLEIBOL 

Amanhã 

Fi.fRoPE-If '73.• ronda g ual if ic. - 2.° logo 
Portugal-Turquia Sport TV4 
18h00, Pavilhão de Desp. de Matosinhos 
L. Queste (Fra)/K. Youchev (81g) 
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Pedro Seabra e o ABC voltarão a jogar para a Liga dos Campeões, amanhã, mas desta vez em França 

ABC, em França, na Champions; Benfica e FC Porto, em Portugal, na 
Taça EHF, jogam o futuro nas provas internacionais hoje e amanhã 

EUROPA COM OSSOS 
BEM DUROS DE ROER 
Três clubes portugueses 
jogam hoje e amanhã nas 
duas principais provas da 
EHF (Federação Europeia 
de andebol), perante 
adversários que este ano já 
demonstraram estar em 
bons momentos 

AUGUSTOVERRO 

Imo OABC joga a terceira jor-
nada da fase de grupos da Liga 
dos Campeões, o FC Porto a se-
gunda ronda da Taça EHF e o 
Benfica também entra nesta 
fase. Três compromissos bem 
exigentes. 

Este mês, fora dos compro-
missos da EHF só fica o Spor-
ting, que fará a estreia naTaça 
Challenge a 19 de novembro. 

O ABC, depois de no sábado 
ter conseguido a primeira vi-
tória, desloca-se, amanhã, a 
casa do Nantes, o principal 
candidato a terminar em pri-
meiro nesta pou le D. A equipa 
francesa começou com um 
empate em casa do Zapo-
rozhye para depois receber e 
vencer o Besiktas - que ga-
nhou ao ABC -, por esclarece-
dores 33-19. Refira-se ainda  

que, no campeonato francês, 
o Nantes é, a par do PSG, uma 
das equipas que ainda não per-
deu pontos. 

O Benfica, recebe os luxem-
burgueses do Kaerjeng, onde 
no ano passado jogou Paulo 
Silva, que conta com nove es-
trangeiros de sete nacionali-
dades e que na ronda anterior 
eliminou os sérvios doVojvo-
dina. O jovem Alexandre Ca-
valcanti sabe o que terá pela 
frente. "Já tivemos oportuni-
dade de observar a equipa, é 
um grupo muito bom, que 
tem estado bem no seu cam- 

peonato. Será um jogo muito 
dificil mas nós esperamos es-
tar à altura do desafio", disse. 

O FC Porto recebe os es love-
nos do Koper. O treinador 
ajunto dos dragões, Luís Gra-
ça, explicou quem é este ad-
versário. "É uma equipa com 
história na Liga dos Cam-
peões.Tem uma defesa agres-
siva e uma transição muito rá-
pida, mesmo após golo. Com  
muita tática coletiva no ata-
que e grade intervenção do 
ponta esquerda. Conta ainda 
com excelentes atiradores", 
referiu. 

Dia Prova Adversário Local 
Amanha LC Nantes França 
12/10 CN Madeira SAD Braga 
15/10 LC Dinamo de Bucareste Braga 
19/19 CN FC Porto Braga 
22/10 LC Zaporoztrye Ucránb 
26/10 CN ISMAI Braga 

Nota dia 22 está agendado um Belenerises-
ABC, da 9' jornada que terá de ser adiado 

1. 

Dia Prova Adversário Local 
Hoje EHF Koper Dragão Caixa 
15/10 EHF Koper Eslovénia 
19/10 CN ABC Braga 
22/10 Cal Sporting Dragão Caixa 
26/10 CN Ar-S./amoede São Mamede 

Dia Prova Adversário Local 
Hoje EHF Kaerjeng Luz 
15/10 EHF H. Kaerjeng Luxemburgo 
19/10 CN Aguas Santas Águas Santas 
22/10 CN Boa Hora Luz 
26/10 CN AC Fafe Faie 

Nota terceira eliminatória da Taça EHF 
será logada a 19/20 e 26/27 de novembro 

Clássicos no meio de muitos jogos 
Antes das competições de clubes sofreram uma pausa 
devido à presença da seleção na fase de qualificação para 
o Mundial de 2°18, os candidatos ao título serão protago-
nistas de três clássicos e definirão a presença na Europa 
este mês. Fora dos grandes compromissos internos só 
fica o Benfica, que já perdeu no Dragão, pavilhão onde o 
FC Porto recebe, dia 22, o Sporting, ou seja três dias 
depois de ir a Braga jogar com o ABC. Minhotos que em 
Outubro farão três jogos da Champions. 

 

AH 
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RICARDO PI3OUENIA 
FOI OPERADO E JÁ ECUPERA 
Lesionado no encontro contra o Arsenal, 
Ricardo Pesqueira, do ABC, foi ontem 
operado a um ligeiro descolamento da retina 
esquerda, tendo a intervenção, realizada no 
Hospital Central de Braga, corrido bem. De 
referir que José Costa também foi operado, ao 
pé esquerdo, devendo regressar em janeiro. 
Pedro Spínola também está de baixa, não 
tendo ainda data para voltar. —c. D. 
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Andarbad - Taça ENE ElIntlitatikta - Mão) - 
Bentica-Kaelleng (171 E C Porto-Koper 2013 (18). 
1. Divisa° Nacional - Arsenal Devesas-Sporting 
(18) Belenenses-Boa Hora (1830), Maia/ISMA1-
Aguas Santas (1s). Sp. Mana-Ac 5. Mamede (22) 
Jogo particular (Femininos)- Pomigal-AigNia (17 
- Pav flultiusos Lamego1 
Aineeiebilleme - Grande ~do do Japão - As 6 
horas (madrugada dia 9). prova a contar para o 
~dial de Pilotos de Fórmula 1, no acura Inter-
nacional de Suzuka. 
Dempeataliel - Jogo Pattkular - Gaiatos Barreiro-
Illiabum (17). 
Fas - TaÇa da Liga(2'Fase) - Boavista-Be- 
lenenses (15) 
LlgaPni - Ga Vicente-Ohanense 0115/ Freamun - 
de-Ac Viseu (16). 
Jogo particular - Santos-Sentira (20 - Brasil) 
Afiares A-1'Dlyisio (L. Fase) - Zona Sul - 
Nacional-U Leiria (16) 
Animes B (L. Fala-Série B- F C. Porto-Pa-
droense (11). Serie C - Borbense-U. Tomar (15), 
Sporting-Ovas (16), Saluense-DC Branco (15). Sé-
ne D - Louletano-Poromonense (n). 
!unia« C (1. Fase) - Serie D - BC Branco-N5 Rio 
Maior (17), Farense-Barceirense 0730) 
A. F. Algarve - Divisão -11 Esperanças-Mon-
carapachense. Mesonense-Quarteirense, Lagoa-
Feireirar, Esp. Lagos-Silves, Imortal-Fana Benlica, 
Quarteira-Culatrense logos as 15 horas 
A. F. Parto - ~sio de Eike (1. Fase) - Série 2 - 
Bairosas-Ba$ao (16 - Santa EuLalla). 
Divisão de Honra - Vim EC-0. Sandinenses (16). 
V Danilo -Sane 1- Candal-Rarnaldense (16), 5 
Felá-Senhora Hora (16). Gondim Mala-l. ~mios 
(16). Série 2 - razao-Mekes (16), Penamaior-Juv. 
Lamoso (16), MoCS. Geena-1. Maio Figyáró (16) 
Juniores - la Walsh CL. Fase) - Série 1- Vaiada-
res-Foz (17), Pasteleira-Nogueirense, Colmbróes-
01. Douro Salgueiros 08-Boavista (CD Campanha), 
Letrees-Padroense (Mun. Lesa Palmeira), Inf esta-
CarxIal (151 Canideb-Folgou Mala aa301 Haia 
Lidador-Rio Ave. Serie 2 - Lousada-Atados (15) 
Alpendorada-S. Maninho, Loa-Valonguense. Ma-
Pera-Amarante (Carde Rei), Alfenense-Rebordosa 
E Eanzeres-Gondomar. Trofense-Felguelras 1932 
(1630) Jogos as 16 horas 
Amada-1' Divido (1.• Fase) - Série 1- Pa-
dmense-Valadares Gaia (16), Coantroes-LeixOes 
(14). Série 2 - Trofense-Rebordosa (14.301 Pena-
fiel-Paredes (16), Amarante-P Ferretra (16), Folgo-
sa Mão-Felgueiras 1922 (14) 
blinda - ~sio Fase) - Sane 1- Lei-
xes-Varzvn (18), Mau Lidador-Cot Eirriesride 
(14), Boavista-Salgueiros 08 (iam) 01 ciourc-Ar - 
mak, (14.301 Dragon Force-Rio Ave 051 Avotes-
Ncgueirense (14). Coimbróes-5. fio 11nto (16). Se-
re 2 - E Eanzeres-Freamunde (14), Calçada:fru-
tensa (14) Paredes-Arnarante (16), P Ferreira-
Gondomar (16), Penallel-Aves (141 Alfenense-Tr-
sense (14), Sousense-Várpra (16). 
Fatiai Supertaça - Sporting-Benhca (18.1S -
Min Lixei) 
Liga - Belenenses-Fundão (16). Quina Lombos' 
Vlrtiars (16) 
INL me Patim - Divido Nacional - Sp 
Tomar-Paço Arços (17), AD Valongo-Sporting 
(18.30). Turguel-Sanpariense (211 Ali Vima-F C 
Perto (2130/ Valenca-Candeiana (2130). 
Dermes- V. Guimarães -Às 14 horas, assem-
bleia-geral, no pavilh3o do clube, em Giamaraes 
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LIGA DOS CAMPEÕES 

ea  O ABC, campeão nacional e 
da Challenge, viaja hoje para 
França, para jogar amanhã (15h) o 
duelo teoricamente mais difícil do 
Grupo D da Liga dos Campeões. É 
que o poderoso Nantes está invic 
to na Starligue à 34  jornada, em 
igualdade com o PSG. Trata-se de 
um duelo entre David e G'olias, se - 
gundoo treinador Carlos Resende: 
"Em termos teóricos e orçamen-
tais, o Nantes é o mais forte. Uma 
equipa que tem um orçamento 10  

vezes superior ao do ABC. Mas va -
mos querer vencer com sete cora - 
josos jogadores, apesar das con - 
t rariedades." O técnico tem muita 
informação: "É das equipas de que 
tenho mais vídeo. É um adversaria  
interessante, de urna liga que é a 
segunda melhor do Mundo e que 
mais investe no andebol." 

A turma de Braga ficou sem Ri 
cardo Pesqueira (sofreu um des-
colamento da retina e foi operado 
ontem), José Costa (também ope  

rado) e Pedro Spínola, mas os con-
tratempos não limitam tatica-
mente a equipa. 

"Teremos mais trabalho físico, 
com mais tem p( >de jogo para cada 
jogador", considerou Nuno Grilo, 
eleito lateral - esquerdo para o Sete 
Ideal da 2' jornada. O artilheiro é 
corajoso: "Não ternos nada a te-
mer. Conquistámos três troféus 
em 2015 /16 e os nossos adversários 
tinham todos orçamentos muito 
mais elevados." o P.G. 

GRUPO D 
3,a jornada 

NANTES (FRA) amanhã ABC (POR) 

ZAPOR0/1-1YE(UCR) amanhã HOLSIEBRO(DIN) 
O. BUCARESTE (ROM) amanhã BESIKTAS (TUR) 

CLASSIFICAÇÃO 
V I 

0' NANUS k 2 1 1 O 59-45 

O D. BUCARESTE 1 67-63 . . 
0,  ABC 63-60 

0° BESIKTAS . I 52.64 

0° M.ZAPOROZHYE 1 2 C) 1 I 57-61 

0° HOLSTEBRO
1 ....

lO ' 1 59-64 

Próxima jornada: ES e 16* de outubro 

ABC DINAMO BUCARESTE; BESIKTAS-MOTOR 
ZAPOROZHVE; HOESTERBO-NANTES' 

ABC com lição estudada em Nantes 
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ORDEM. Mariano Ortega tem ensinado Alexandre Cavalcanti 

CAMPEONATO 

Sporting luta 
pela liderança 

Com claro favoritismo no 
Flávio Sá Leite (Braga), o Spor-
tingpode regressar hoje (18h) à 
liderança pontual no Campeo-

nato, defrontando o Arsenal. 
"É uma equipa que luta bas-

tante. Importante é fazer um 
bom jogo e acabar com boas 
impressões", disse o treinador 
Zupo Equisoain, em declara-
ções ao Jornal Sporting. o 

ANDEBOL 
7.* jornada 

ARSENAL 18h00  

BELENENSES 18h30  

MAIA ISMAIS i0h00 Â0IJA5 SANTAS 
sp.  fiam 21ho0* („A0 MAMEDE 

MADEIRA SAD 12  out** 

BENFICA  34-20  A/ANi4  

FC PORTO 34-27 AC INF 

1') 22 horas no continente: 1") Pavilhao 
Flávio Sá Leite em Braga 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E C) CMG5 

02 FC PORTO 21 7 7 O O 237-153 

09 BENFICA 19 7 6 O I 211-180 

09  SPORTING 1R  6 6 O O 199-126 

0 ,̀  AVANCA 7 4 O 178-182 

O' MADEIRA SAo 1 6 4 O . 162-153 

O' ABC 5 4 O ; 175-148 

O' A SANTAS 6 3 O t 153-158 

CY'BELENENSFS 6 2 1 i 165.185  

0ºAC FAFE 6 2 O 4 156-184 

O' BOA HORA  ,J 6 1 1 4 147-206 

CD' ARSENAL ' 6 158185  

09  A. S. MAMEDF e O O 138-172  
ED9 MAIA 15« 5 O O 121-158  

E/1'-' SP. HORTA 4 3 0 1 2 76-86 

ANDEBOL 

BENFICA ATACA EUROPA 
EM MÊS DIABÓLICO 
Águias recebem hoje 
Kaerjeng na Taça EHF, 
no terceiro de sete jogos 
agendados para outubro 

ALEXANDRE REIS 

O Benfica não vai ter a vida 
fácil em outubro, um mês diabóli-
co em termos de agenda, devido às 
competições europeias e ao ritmo 
elevado do Campeonato. A contar 
para a 14  mão da T ronda da Taça 
EHF, os encarnados recebem hoje 
(17h) os luxemburgueses do Kaer-
jeng, no terceiro de sete jogos des-
te ciclQ, retribuindo a visita no dia 
15, em Bascharage. 

"Jogamos em três competições 
e temos de estar focados em cada 
uma delas. Tanto na derrota como 
na vitória, temos de aprender e es- 

"JOGADORES GOSTAM DE JOGAR 
DE TRÊS EM TRÊS DIAS. ESTAMOS 
PREPARADOS PARA LUTAR„  
DIZ O TÉCNICO ENCARNADO 

quecer o mais rapidamente possí-
vel, de modo a estarmos prepara -
dos para o jogo seguinte. Os joga -
dores gostam de jogar de três em 
três dias e esperamos estar prepa-
rados para lutar em todas as com-
petições", considerou Mariano 
Ortega, treinador dos vice -cam -
peões nacionais, vencedores da 
Taça e Supertaça. 

O espanhol não teme o que aí 
vem, apesar de as águias terem 
também de jogar em Aguas Santas  

(dia 19), receberem o Boa Hora 
(22) e arrumarem as contas em Ri-
fe (26) em jogos aparentemente 
fáceis para o Campeonato. 

"Temos tido jogos à quarta-fei-
ra e sábado, o que acaba por ser 
melhor para os jogadores, pois 
mantemos o ritmo", referiu o Ia 
teral Alexandre Cavalcanti, tam 
bém em declarações à BTV. 

Pouca informação 
Em relação ao adversário da EHF, 
o técnico das águias está de so-
breaviso: "Sabemos que é uma 
boa equipa, pronta a muito difi-
cultar apossa tarefa. Temos de es- 

tar muito centrados, pois não te-
mos muita informação sobre o ad 
versário. Tentaremos ganhar o 
jogo e, se possível como maior nú-
mero de golos de diferença. Será 
um jogo determinante." 

FC Porto em apuros 
Tal da ainda mais complicada vai 
ter o FC Porto, também na EF1F, 
que joga hoje (18h) no Dragão Cai - 
xa e dia 15, na Eslovénia, com o 
Koper, que venceu o Benfica na fi-
nal da Challenge'2011.Os dragões 
têm o mesmo calendário do Benfi-
ca, mas com visiia ao ABC (dia 19) 
e receção ao Sporting (22). o 
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Águias recebem hoje Kaerjeng na Taça EHF
 
O Benfica não vai ter a vida fácil em outubro, um mês diabólico em termos de agenda, devido às
competições europeias e ao ritmo elevado do Campeonato. A contar para a 1ª mão da 2ª ronda da
Taça EHF, os encarnados recebem hoje (17h) os luxemburgueses do Kaerjeng, no terceiro de sete
jogos deste ciclo, retribuindo a visita no dia 15, em Bascharage.
"Jogamos em três competições e temos de estar focados em cada uma delas. Tanto na derrota como
na vitória, temos de aprender e esquecer o mais rapidamente possível, de modo a estarmos
preparados para o jogo seguinte. Os jogadores gostam de jogar de três em três dias e esperamos
estar preparados para lutar em todas as competições", considerou Mariano Ortega, treinador dos vice-
campeões nacionais, vencedores da Taça e Supertaça.
 
 
 
O espanhol não teme o que aí vem, apesar de as águias terem também de jogar em Águas Santas
(dia 19), receberem o Boa Hora (22) e arrumarem as contas em Fafe (26) em jogos aparentemente
fáceis para o Campeonato.
"Temos tido jogos à quarta-feira e sábado, o que acaba por ser melhor para os jogadores, pois
mantemos o ritmo", referiu o lateral Alexandre Cavalcanti, também em declarações à BTV.
 
Pouca informação
 
Em relação ao adversário da EHF, o técnico das águias está de sobreaviso: "Sabemos que é uma boa
equipa, pronta a muito dificultar a nossa tarefa. Temos de estar muito centrados, pois não temos
muita informação sobre o adversário. Tentaremos ganhar o jogo e, se possível com o maior número
de golos de diferença. Será um jogo determinante."
 
FC Porto em apuros
 
Tarefa ainda mais complicada vai ter o FC Porto, também na EHF, que joga hoje (18h) no Dragão
Caixa e dia 15, na Eslovénia, com o Koper, que venceu o Benfica na final da Challenge'2011.Os
dragões têm o mesmo calendário do Benfica, mas com visita ao ABC (dia 19) e receção ao Sporting
(22).
 
Autor: Alexandre Reis
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Benfica ataca Europa em mês diabólico
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Terceiro de sete jogos agendados para outubro 08-10-2016 . Record Por Record O Benfica não vai ter
a vida fácil em outubro, um mês diabólico em termos de agenda, devido às competições europeias e
ao ritmo elevado do Campeonato. A contar para a 1ª mão da 2ª ronda da Taça EHF, os encarnados
recebem hoje (17h) os luxemburgueses do Kaerjeng, no terceiro de sete jogos deste ciclo, retribuindo
a visita no dia 15, em Bascharage."Jogamos em três competições e temos de estar focados em cada
uma delas. Tanto na derrota como na vitória, temos de aprender e esquecer o mais rapidamente
possível, de modo a estarmos preparados para o jogo seguinte. Os jogadores gostam de jogar de três
em três dias e esperamos estar preparados para lutar em todas as competições", considerou Mariano
Ortega, treinador dos vice-campeões nacionais, vencedores da Taça e Supertaça.O espanhol não teme
o que aí vem, apesar de as águias terem também de jogar em Águas Santas (dia 19), receberem o
Boa Hora (22) e arrumarem as contas em Fafe (26) em jogos aparentemente fáceis para o
Campeonato."Temos tido jogos à quarta-feira e sábado, o que acaba por ser melhor para os
jogadores, pois mantemos o ritmo", referiu o lateral Alexandre Cavalcanti, também em declarações à
BTV.Pouca informaçãoEm relação ao adversário da EHF, o técnico das águias está de sobreaviso:
"Sabemos que é uma boa equipa, pronta a muito dificultar a nossa tarefa. Temos de estar muito
centrados, pois não temos muita informação sobre o adversário. Tentaremos ganhar o jogo e, se
possível com o maior número de golos de diferença. Será um jogo determinante."FC Porto em
apurosTarefa ainda mais complicada vai ter o FC Porto, também na EHF, que joga hoje (18h) no
Dragão Caixa e dia 15, na Eslovénia, com o Koper, que venceu o Benfica na final da
Challenge'2011.Os dragões têm o mesmo calendário do Benfica, mas com visita ao ABC (dia 19) e
receção ao Sporting (22).
 
08-10-2016 . Record
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