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O central João Sousa tem 21 anos 

ANDEBOL 
UM MIL Mi 

-) Atleta do Sporting da Horta 
continua internado após para-
gem cardíada durante um jogo 

João Sousa continua internado 
no hospital de S. João, no Porto, 
mas já acordou e falou. As noti-
cias são animadoras e o Sporting da 
Horta explicou isso mesmo no co-
municado publicado, ontem, no 
site do clube, revelando que o es - 
tado do central é «estável» e o 
desenvolvimento «muito positi- 

vo» dado que o luso-brasileiro de 
21 anos já acordou e falou. 

O andebolista sofreu uma para-
gem cardíaca durante uma parti-
da com o ISMAI, da quarta jorna-
da do Andebol 1, principal 
campeonato nacional masculino. 
Tinham decorrido apenas dois mi-
nutos quando o jogador, a caminho 
do banco, caiu inanimado. Após 
várias tentativas de reanimação, 
foi levado para o hospital com 
prognóstico reservado. 

João Sousa acordou e já fala 
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PEDRO BENAVENTE/ASF 
ANDEBOL - CAMP.  NACIONJU. - 4.' JOR. 

Pavilhão Flávio Sá leite, em Braga 

ABC • SPORTING 

AO 10 INTERVALO 20  
Humberto Gomes (GR' Matej AsanIn  (GR)  
Emanuel Ribeiro (GR) Aiosa  Cudk (GR)  
Modo Siva (GR) lgor Zabk  

Pedro Portela (2) 
kikhal Kopco (2)  
Bosko Gjelanovic 
Cláudio Pedroso (2) 
Carlos  Ruesga (6) 
Frankls Carpi (9) 
Pedro Solha (6)  
Francisco Tavares (2) 

/oh GuNalves  
André Gomes (4)  

Tomás Albuquerque  (2) 

iinnitos 
Mário CoutInho e Rarniro Silva (Aveiro) 

38 

Hygo Rodia (2) 
Pedro Seabra.(4) 

(5)  

EdmIlson Araújo 
Ivan NIkcevIc (1) 
João Paulo Pinto (2) 
lado Bozovk (6) 

ZuPO EQUISOAIN 

Campeões tiveram dificuldade para travar Frankls Carol, melhor marcador (9) da partida 

Miguel  Sarmento (7) 
Ricardo Pesqueira  
RaÃO .... 
Carlos Martins (3) 
Nono Grilo (2) 

ANDEBOL 1 DIVISÃO NACIONAL 

Leão de garras afiadas em Braga 
Sporting domina campeão nacional  o  Recuperação do ABC travada por engenho e eficácia da equipa de Zupo 
Equisoain  o  Clube de Alvaiade continua sem sofrer derrotas e junta-se ao FC Porto na liderança do campeonato 

por 
HUGO COSTA 

O
leão apareceu em Braga 
como um autêntico pre-
dador e vulgarizou os 
campeões nacionais no 
seu próprio reduto. Com  

um conhecimento perfeito do jogo 
ofensivo do ABC — e visível nos 
gestos de Michal Kopco — o alto 
bloco central do Sporting (Kopco-
-Bosko- Bozovic-Carol) foi ma-
nietando o adversário e conseguiu 
diminui-lo a 10 golos ao interva-
lo. Ofensivamente, mais do que as 
individualidades, os movimentos  

isolavam jogadores que não per-
doaram: por exemplo, até aos 6-13, 
os leões apenas falharam 2 rema-
tes e cometerám uma falha técni-
ca. Carol esteve excecionalmente 
inspirado sob a batuta de Ruesga, 
que desmontou a defesa bracaren-
se a preceito e com 10-20 ao inter-
valo, a opinião era generalizada: 
só uma hecatombe tiraria a vitó-
ria ao Sporting. 

Porém, o ABC já deu mostras de 
superar tudo, tendo o treinador 
Carlos Resende subido a defesa e 
apostado numa marcação a Carol. 
Com  isso foi conseguindo provo-
car falhas técnicas nos lisboetas,  

acordando o pavilhão e silencian-
do os 16 adeptos leoninos que até 
ai faziam a festa nas bancadas. 

Em apenas sete minutos, o ABC 
chegou a 3 golos (19-22) explo-
rando os seus extremos e as de-
fesas de Emanuel Ribeiro, já com 
uma paragem de jogo pedida por 
Zupo Equisoain pelo meio, que 
traria os seus frutos pouco de-
pois. O Sporting começou a ex-
plorar o lx1 de Ruesga e a velo-
cidade dos seus executantes, 
respondendo aos 22-25 com um 
parcial de 2-6, que devolveu a 
tranquilidade à equipa e com o 
passar do tempo a diferença vol- 

Têm a palavra 

PAUPÉRRIMA 

Foi uma paupérrima primeira 
parte, entrámos desconcentrados, 
intranquilos, num jogo que não justifica 
isso. Corremos atrás do prejuízo 
perante a margem de conforto do rival, 
chegámos a 3 golos mas falhámos 2 
contra-ataques... 20 golos ao intervalo 
nem contra o Barcelona é bom 

CARLOS RESENDE 
Treinador do AIO 

PREPARADOS 

Tivemos duas semanas para 
preparar o Jogo, a defesa esteve quase 
perfeita na primeira parte e o ataque 
foi eficaz. Depois, em 4 minutos 
perdemos 5/6 bolas, corrigimos, 
estávamos com dificuldades com as 
defesas mistas sobre Carol. Ganhar por 
9 em casa do campeão não é hábito 

ZUPO EQUISOAIN 
Treinador do sporting 

tou mesmo aos 10 golos (28-38) 
por Francisco Tavares, reduzida 
depois por André Gomes. 

Assim, os leões igualam o FC 
Porto na liderança do Andebol 1 
com 5 vitórias em outras tantas 
partidas - e com igual número de 
golos marcados e sofridos - e in-
fringem a primeira derrota aos 
campeões nacionais, que agora jo-
gam sábado para a Liga dos Cam-
peões, frente ao Holstebro. 

CLASSIFICAÇÃO 
Andebol 1  4  4.' jomada 

ABC-Sporting 29-38 

illED 6 P 
1  SPORTING 5 5 O O 164-108 15 
2  FC Porto 5 5 O 0 164-108 15 
3  Benfica 5 4 O 1 147-131 13 
4  Madeira SAD 5 3 O 2 130-129 11 

_Aguas  Santas 5 3 O 2 129-131 11 
6  Avanca 5 3 O 2 131-132 11 
7  ABC 3 3 O O 105-85 9 
8  AC Fafe 4 2 O 2 105-118 8 
9  Belenenses 5 1 1 3 138-161 8 
10  Boa Hora 5 1 1 3 129-167  8 
11  Arsenal Devesa 5 O 1 4 133-144 6 
12 Ac. São Mamede 5 O O 5 120-137 5 
1.3 ISMAI 4 O O 4 105-131 4 
14  Sp, Horta 2 O 1 1 47-56 3  

Jornada, 1out - Benfica-So. Horta. Avanca ISMAI, A. San-
ta- Belenertses, Sporting-S. Mamede e Boa-Hora-FC Por-
to; AC FAte-Madeira, SAD (2 out) e ABC-Arsenal Devesa 
(5out). 
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mais Andebol 

EUROPA. Benfica e FC Porto jogam 
em Portugal no próximo dia 8, a 1.' 
mão da 2.' ronda da Taça EHF diante 
de Kaerjeng (Luxemburgo) e Koper 
(Eslovénla), respetivamente. A 2.' é 
fora, a 15 do mesmo mês. Já o 
Sporting inicia a Taça Challenge a 19 
e 20 de novembro, no Casal Vistoso, 
frente ao Romagna (Itália). 
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mais Andebol 

O  UJTO. O selecionador Paulo Jorge 
Pereira está de luto pelo falecimento 
da màe. O funeral realiza-se hoje às 
10.30h, em Amarante. A família 
enlutada, A BOLA apresenta as mais 
sentidas condolências. 
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ANDEBOL 
JOÃO SOUSA 

João Sousa, jogador 
do Sp. Horta, acordou 
do coma em que se 
encontrava desde 21 de 
setembro, quando sofreu 
uma paragem cardíaca no 
jogo com o ISMAI, na 4.a 
jornada do Campeonato 
Nacional de Andebol. 
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Uma entrada em falso ditou o
desaire dos academistas. O
ABC/UMinho recebeu o Spor-
ting - em jogo em atraso da 4.ª
jornada do campeonato - encon-
tro que terminou com derrota
pesada para os bracarenses, que
nunca se conseguiram encontrar
em jogo, fruto de uma entrada
em falso, com desperdício ofen-
sivo e perante uns leões com
maior frescura e pujança física. 

Com muitos ataques falhados,
o ABC sofreu três golos de raja-
da nos primeiros três minutos e
nunca mais se conseguiu recom-
por. Ainda reduziu chegando a
dois golos de diferença, aos no-
ve minutos, mas a partir dos 15
minutos, o fosso foi aumentan-
do, fruto de uma coesa defesa

leonina, muita ineficácia ofensi-
va e, sobretudo, bastantes erros
defensivos da equipa da casa.
Pedro Seabra foi o homem mais
perigoso, contudo, pela frente
esteve também um guardião Cu-
dic que travou cinco remates. 

Ao intervalo, a diferença de
dez golos no marcador expressa-
va esse desacerto defensivo dos
academistas - com alguns pro-
testos da dupla de arbitargem à
mistura - mas, no segundo tem-
po, a atitude foi diferente. Com
Emanuel na baliza, e mais coe-
sos, os academistas sofreram
apenas dois golos em dez minu-
tos e marcaram nove...quase tan-
tos como na primeira etapa. Em-
balados pelo imenso público,
chegaram a uma desvantagem
de apenas três, numa etapa de ra-
ça. Mesmo assim, nunca conse-
guiram dar a volta ao marcador.

Ineficácia defensiva pesada
ABC/UMINHO sofreu a primeira derrota no campeonato, diante do Sporting, e por números pesados.
Ao intervalo, dez golos de diferença - e vinte sofridos - traduziam o desacerto defensivo da equipa.

ABC/UMINHO 29
Humberto Gomes (GR), Hugo Rocha (2),
Pedro Seabra (4), Diogo Branquinho (5),
Carlos Martins (3), Nuno Grilo (2) e André
Gomes (4) - sete inicial. Jogaram ainda
Emanuel Ribeiro (GR), Miguel Sarmento
(7), Dario Andrade, Tomás Albuquerque
(2), João Gonçalves e Ricardo Pesqueira (1). 
Treinador: Carlos Resende

SPORTING 38
Aljosa Cudic (GR), Pedro Portela (2),
Michal Kopco (2), Bosko Bjelanovic,
Frankis Marzo (9), Pedro Solha (7) e Janko
Bozovic (6) - sete inicial. Jogaram ainda
Igor Zabic, Carlos Pasarin (6), João Pinto
(2), Asanin (GR), Nikcevic 1), Cláudio
Pedroso (2) e Francisco Tavares (2).
Treinador: Francisco Azanza

Árbitros Mário Coutinho e Ramiro Silva
Intervalo 10-20.

lll
“Foi uma paupérrima
primeira parte, quer na
defesa, quer no ataque.
Entrámos desconcentrados,
intranquilos, num jogo que
não se justificava. Perder
por dez numa parte está
tudo dito.”

Carlos Resende (técnico ABC/UMinho)
FLÁVIO FREITAS

Pedro Seabra num ataque do ABC/UMinho
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 JOsé costa lima

O 
campeão nacional 
em título ABC/UMi-
nho sofreu ontem 
uma derrota caseira 

ante o Sporting (29-38). A 
equipa bracarense entrou 
mal, falhou os primeiros 
três ataques do jogo e a 
partir daí foi-lhe difícil 
voltar à discussão da par-
tida, ainda que na segun-
da parte tenha aparecido 
completamente transfigu-
rada. Para muito melhor.  

Se houve demérito 
dos homens de Resende, 
também deve destacar-
-se a defesa agressiva do 
Sporting, que criou difi-
culdades aos amarelos de 
baterem um igualmen-
te inspirado Aljosa Cudic.

Ao ver-se em vantagem 

por três golos bem cedo, 
os leões não perderam o 
fôlego e iniciaram uma 
cavalgada de golos até 
ao intervalo. O ABC não 
acertava na frente, fazia 
disparates por culpa pró-
pria e sentia nitidamente a 
ausência de Pedro Spíno-
la, ponta direita que está 
lesionado e que ontem foi 
rendido por Tomás Albu-
querque e André Gomes 
(ambos destros).

Falta de Spínola
Por muito que se diga não 
há insubstituíveis, a ver-
dade é que Spínola mar-
ca a diferença num plantel 
que, sem o orçamento dos 
outros três “grandes”, tem 
de saber gerir com pinças 
as suas peças. E o inter-
nacional português é, de 

ABC/UMinho derrotado em casa pelo Sporting na noite de ontem

Entrada insossa ajudou ao apetite

facto, das melhores entre 
o balneário academista.  

Voltando ao jogo, a fo-
me leonina não cessava 
por um minuto, a carne 
sportinguista estava toda 
na quadra e a fatura era 
paga pelos minhotos, ca-
da vez mais distantes no 
marcador e percebendo 
que a entrada insossa ti-
nha aberto quase fatal-
mente o apetite ao leão. 
Os últimos 10’ do pri-
meiro tempo foram ain-
da mais complicados de 
digerir para o lado minho-
to, perante um Sporting 
carregado de argumen-
tos e motivado pelo an-
damento do embate.  

Parcial de 8-0 
animou
Só uma hecatombe – e 

Sporting entrou forte e surpreendeu ABC

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

Árbitro:  Mário Coutinho e Ramiro Silva

ABC 29
Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro; 
Hugo Rocha (2), Pedro Seabra (4), Dio-
go Branquinho (4), Miguel Sarmento (7),  
Ricardo Pesqueira, Dario Andrade, Car-
los Martins (3), Nuno Grilo (2), João Hon-
çalves, André Gomes 4) e Tomás Albu-
querque (2). 

Treinador: Carlos Resende

Spor� ng 38
Matej Asanin e Aljosa Cudic; Igor Zabic, 
Pedro Portela (2), Michal Kopco (1), Bje-
lanovic (1), Cláudio Pedroso (2), Carlos 
Ruegsa (6), Frankis Carol (9), Pedro So-
lha (6), Francisco Tavares (2), Edmilson 
Araújo, Ivan Nikcevic (1), João Pinto (2) e 
Janko Bozovic (6).

Treinador: Francisco Equisoain

Intervalo: 10-20

das grandes – poderia 
inclinar o resultado a fa-
vor dos academistas, is-
to quando ao intervalo o 
placar electrónico indica-
va um “anormal” 10-20 a 
favor dos verde e bran-
cos. Com Emanuel Ribei-
ro em evidência na bali-
za, o ABC construiu, ainda 
assim, um parcial favorá-
vel de 8-0, que lhe permi-
tiu reduzir para 19-22 aos 
39’ (melhor diferença nos 
60 minutos). As bancadas 
animavam-se por culpa 
do ABC, mas o Sporting 
não deixou que a recupe-
ração espetacular do ad-
versário lhe estragasse as 
contas finais.

Carlos Resende e a "paupérrima" 1.ª parte

«Até com o Barcelona
é mau sofrer 29 golos»

 
A primeira parte do ABC foi, como seria de esperar, 
alvo de muitas críticas por parte de Carlos Resende.

«Foi uma paupérrima primeira parte da nossa 
parte, tanto na defesa como no ataque. Sofremos 
20 golos aí, o Sporting tem valor, mas isso nem é 
bom contra o Barcelona. Depois, tivemos de cor-
rer atrás do prejuízo, estivemos a três de diferença, 
mas o adversário também soube defender a vanta-
gem», desabafou o técnico do ABC.

E terá o jogo da “Champions”, no sábado, pesado 
no rendimento dos seus andebolistas?

«Se pesou, e eu não acredito, não deveria ter acon-
tecido. Lutámos para estar na Liga dos Campeões, 
tudo bem, mas são jogos como o de hoje [ontem] 
que nos permite voltar lá», disse Carlos Resende, 
revelando que José Costa (vai ser operado) e Pedro 
Spínola serão ausências para a receção aos dina-
marqueses do TTH Holstebro.

Por seu lado, Francisco Equisoain lembrou que 
«ganhar na casa do campeão por nove golos não se 
consegue todos os dias».

«Estivemos quase perfeitos a defender na pri-
meira parte e fomos eficazes no ataque. Depois do 
intervalo, perdemos seis bolas mas fizemos uma 
paragem para corrigir e ganhámos nova tranqui-
lidade», resumiu o técnico do Sporting, acrescen-
tando que a sua equipa preparou este duelo «du-
rante duas semanas».  
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Dia 4 de outubro

Festa do Desporto
em Fafe
O Município de Fafe promove, no dia 4 de ou-
tubro, a sua habitual Festa do Desporto.

A gala, que consagra os melhores atletas do 
concelho, bem como os mais disciplinados, tem 
início marcado para as 21h30, no Pavilhão Mul-
tiusos de Fafe.

As homenagens agraciarão atletas de modali-
dades como o futebol, futsal, andebol, ciclismo, 
kickboxing, taekwondo, patinagem, natação, ka-
raté, desporto adaptado e canoagem, para além 
do desporto escolar.

Em Fafe, há mais de um milhar de atletas fe-
derados, de vários escalões, que praticam uma 
dezena de modalidades.
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A FIGUTZ I 

Frankis Caro! 

O lateral-esrit lerdo do 
Sporting foi dos mais 
difíceis de travar. Fez nove 
golos, sendo o Melhor 
marcador. No contra-
ataque esteve infalível, no 
ataque organizado 
obrigou o ABC a marca-lo 
individualmente. na meia 
distância é um perigo 
Caro' dá muito trabalho! 

ANDEBOL ABC perdeu pela primeira vez no Nacional, onde o Sporting 
continua invicto. Minhotos jogam sábado, em casa, para a Champions 

IBIODEDMIUMAIIISO 
IloribertoGomes Gr 
erranuà Rinke Gr 
Clião5Wia G0'0 
Iliigalloctia 2 
P‘ii)Soatira 3 
DkgoBrinquinho 6 
Caries kirtIns 3 
Nmo Grilo 2 
Miguel Sarmwto 7 

'bardo Pesweira • 
Dado Andrade - 
André &coes 4 
Tomás Albuquerque 2 
kik) Gonçalses rij 

29 
38 

SPOIMNG 
MatejAunin Gr 
NosaCudic Gt 
PackoPortioh 2 
li:hilKopoi 2 

Pediotoha • 
Jorkolloa•Ac 

1astabic 
faihiReto 

FrindaciiTipaires J  2 
lanNleakk 1 
Rkiliertka‘ 

ABC 
SPORTING 
ParAhloRilvloStleiteelraw) 
keNtroaltirioCoutinhoeRanliroSiva 
(AA Aveiro)  

Pedro Solha surpreende o 
ABC e  concretiza  em mais 

um ataque rápido do 
Sporting 

 

"}iAvit0 

 

Treinador Tielnador: 
Carlos Resende Zupo Eqursoaln 

Ao intervalo 10-20. 
Marcha.05 2-5.10' 4-7,15' 6-10, 20', 8-14, 

25'10-18, 30 10-20, 3514-22, 40 19-22, 
45 22.25.50' 24-30, 55' 26-34, 60 29-38 

PAULACAPEAMARTI1115 
••• O Sporting foi a casa do 
campeão deixar uma mensa-
gem clara: quer suceder aos 
minhotos e festejar o título 
em 2016/17. A época está a dar 
os primeiros passos, os leões 
somam cinco vitórias em cin-
co jogos e no Flávio Sá Leite 
começaram cedo a construir, 
precisamente, a quinta. 
Entrou mal oABC, a desperdi-
çar logo a primeira oportuni-
dade para se adiantar; um pas-
se de Seabra que Grilo não 
converteu e Carol, de contra-
ataque, deu o primeiro sinal. 
Assim foi toda a primeira par-
te. O ABC, desfalcado dos le-
sionados José Costa e Spinola 
- nos leões faltava Carneiro -, 
sentiu dificuldades em parar 
os ataques na zona central da 
sua defesa (5:1), cometeu fa-
lhas técnicas e comprometeu 
o jogo na finalização; quando 
sentiu que o encontro podia 
fugir do controlo, tentou abrir 
espaços, com dois pivôs, para 
entrar aos seis metros, mas os 
defesas-centrais leoninos não 
deixaram. 
O campeão estava nervoso e b 
Sporting aproveitou para, 
com a sua equipa de sete es-
trangeiros, se manter na dian-
teira. Foi-se afastando, cavan-
do a diferença. Já em cima dos 
últimos dez minutos da pri-
meira parte, em superiorida-
de numérica, fez três golos 
consecutivos, somou-lhes  

mais um livre de sete metros 
e levou Carlos Resende a mu-
dar de guarda-redes (Gomes/ 
Ribeiro). Apesar de alguns 
deslizes, o Sporting fechou 
mesmos os primeiros 30 mi-
nutos com dez golos de vanta-
gem. 
No reatar, com Emanuel a 
permanecer na baliza acade-
mista e Asanin a substituir 
Cudic, os primeiros dez mi-
nutos serviram para mostrar 

E u[AU 

Carlos 
Resende 
Treinador 
do ABC 

que o campeão não se rende à 
primeira. Com  a exclusão a 
Carol, e o Sporting a optar por 
retirar o guarda-redes, o ABC 
reduziu no contra-ataque, re-
petindo-o com a exclusão a 
Ruesga. A partir dessa altura, 
Resende ordenou defesa mis-
ta, com marcação individual a 
Ruesga e Carol. Houve um pe-
ríodo em que o Sporting sen-
tiu dificuldades para transpor 
esse obstáculo - o ABC passou  

de uma desvantagem de dez 
golos para três -, mas depois 
voltou a afinar a máquina.All 
minutos do fim, o ABC per-
deu Grilo (desqualificado) e o 
Sporting regressou à vanta-
gem de dez golos, regressando 
a casa invicto. 
O ABC sofreu a primeira der-
rota no campeonato e, no sá-
bado, espera não pagar caro a 
intensidade de ontem. Rece-
be os dinamarqueses do 

"Ganhar em casa 
do campeão não 
é todos os dias" 

"Estivemos duas semanas a 

eficaz. Depois em quatro 

esteve quase perfeita na 
primeira parte e o ataque foi 

preparar este jogo. A defesa 

minutos perdemos cinco/ 
seis bolas. Eram dificuldades 
contra as defesas mistas 
sobre o Frankis. Ganhar por 
nove em casa do campeão 
nacional não é todos os dias." 

Holstebro para a Liga dos 
Campeões, sendo que noGru-
po D ainda não pontuou, já 
que;  na Turquia, perdeu a jor-
nada inaugural com o Be-
siktas. 

ES 

"Foi uma paupérrima 
primeira parte. Entrámos 
desconcentrados. Se calhar, 
intranquilos, num jogo que 
não o justifica. Depois, foi 
correr atrás do prejuízo. 
Ainda chegámos a três 
gotos, mas falhámos dois 
contra-ataques. 20 golos ao 
intervalo nem contra o 
Barcelona é bom" 

"Início iutran 
obrigou a andar 
atrás do prejuízo" 

Zupo 
Equlsoain 
Treinador 
do Sporting 
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ANDEBOI GIBERT0 
E ROGIA GANHARAM 
O Wisla Plock, de Gilberto 
Duarte e Tiago Rocha, 
continua sem perder pontos 
no campeonato polaco. 
Ontem, em casa do Legio-
nowo, alcançou o quinto 
triunfo, por 23-33 (com 13 ao 
intervalo), com os portugue-
ses a marcarem, ambos, dois 
golos. O Plock volta a jogar no 
fim de semana, para a Liga do 
Campeões. Depois de 
receber o Barcelona, agora 
desloca-se a casa do PSG. 
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à44%UWN6iti.  GIME 
TOTAL NA FRENTE 
O Sporting tem mais um jogo 
fora do que o FC Porto, única 
diferença entre dois líderes 
empatados em pontos e... 
golos. Registe-se que se irão 
encontrar a 22 de outubro, no 
Dragão Caixa. Após a partida 
de ontem, só ficaram a faltar 
os jogos do Sporting da Horta 
para acertar o calendário, 
com os açorianos a terem 
boas notícias: o central João 
Sousa acordou do coma, já 
falou e está a recuperar. 

NACIONAL 

11.• JORNADA 
ABC-Sporting 2.948  

t_4.551t-1CACJW.,  
J VED M-5 P 

1. Sporting 5 5 0 O 164 108 15 
1. FC Porto 5 5 O 0 164 108 5 

lionflea 5 4 O 1 147-131 13 
4. lindalra5A0 5 3 O 2 130429 11 
5. Aguas Santas 5 3 O 2 129131 11 
6. Atranca 5 3 O 2 131-132 11 
7. ABC 4 3 0 1 13412310 

ACFate 4 2 O 2 105 118 8 
9. litionensos 5 1 1 3 138-161 
10. Moa Hora 5 1 1 3 129-167 8 
11. Arsenal 5 O 1 4 133-144 6 
12 A. 5.14arnede 5 O O 5 120437 5 
13. 154141 4 0 0 4105.131 4 
14 5p-Horta 2 0 1 1 47-56 3 

',1A /ORNADA 
1de outubro 
Avanca4IIMM(181h00):Apuas Sanar 
B41111111111111108100):SParthirALL 
~de (18h00): no•HoretBCPorto 

Benfka-5p.norta(191100): 

2 de Outubro 
AC Fafe-Madelr3 SAD • 1,00) 

5 de Oututxo 
ABC .Arserul • 
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\ndebot 

Leão 
faminto 
devora 
campeão 

Rasado travado por Hugo Rocha 

► No jogo em atraso da quar-
ta jornada, o Sporting venceu, 
ontem, o ABC, por 38-29. pas-
sando com distinção o pri-
meiro grande teste à capaci-
dade da formação leonina, 
que investiu muito na aquisi-
ção de novos reforços. Frente 
ao campeão nacional, os 
leões dominaram sempre os 
acontecimentos e chegaram 
ao intervalo a vencer por uma 
margem expressiva de 10 go-
los (30-20). Na segunda me-
tade, os bracarenses ainda 
chegaram encurtar a diferen-
ça para três golos, mas, na re-
ta final, o Sporting voltou a 
acelerar, fechando a vitória 
com nove golos de vantagem. 
Frankis Carol, com nove go-
los, esteve em evidência. A.M. 

AIfC 2$  
Silerthei • 3$  
Local Pav1h0o Flavio Sia Leite, em Braga 
Árbitros Mano CoutInho e Barrado Silva 
MC Humberto Gomeh Hugo Rocha (2) Pedro 
Margues (4) Dlogo Branquontro(5), Emanuel 
Ribeiro. Miguel Pereira (7), Ricardo Pesqueira, Dano 
Andrade. Carros Martes (3), Nuno Pereira (2). tubo 
Gonçalves, Andrê Gomes (4), Tomas Albuquerque 
(2) e Claudio Silva Treinador Carlos Resende 

Mate} Asam Igor Zabic, Pedro Portela 
r2r7lthigthal Kopco (2), Bosko Bjelanovic, (laudo 
Pedroso (2). Carlos Pasarin (6), Franlds CarOl (B). 
Pedro Solha (6).41josa Cu& Francisco Tavares • 
(2), Edrnitson Arauto, Ivan 114teot (1), João Pinto 
(2)e Janta Bozovic (6) Treinador laraer Zupo 
Ao/Me/vaio 10-20 

RESULTADOS/CLASSIRCAÇÃO 
logo em atraso da 4 Jornada 
ABC Sportroo 

1 TC Pim 
P 
IS 

I 
5 

V 
5 

o g 
O 154-108 

2 ledo 13 5 4 1 147-131 
3 Sortia 12 4 4 137-96 
4 %Mn SiD ll 5 3 2 130-129 
5 Ara 11 5 3 2 131.132 
6 inns5ams 11 5 3 2 129-131 

1D 4 3 1 134-123 
8 ~uns 1 5 1 3 138.161 
9 Iniba 8 5 1 3 129-187 

iC Arsenal lemas 5 4 O 3 106-115 
ide 5 3 1 e 2 82-91 

12 14.5.144ande 5 5 0 a 5 120-137 
13 1441a-158111 4 4 0 o 4 105-131 
11 50.11ima 2 1 O 0 29-29 

PR<00/4A JORNADA 01-10-2016 
ABC - Arsenal Devesas 
Avant a - Mala -iSMAI 
Bentita - Sp Horta 
Boa Hora - F. C. Porto 
Fale - Madeira SAD 

s,e,ras"Las
- At S. Mamede 

Belenenses 
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ANDEBOL 

Croata Marko Matic 
assina pelo FC Porto 
1511 O FC Porto anunciou ontem a con-
tratação do lateral-esquerdo croata 
Marko Matic (2,02 m e 92 kg) , oriundo do 
Metalurg, vice-campeão da Macedónia. 
O artilheiro, de 28 anos, marcou 28 golos 
na Liga dos Campeões em 2015116. 
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29 38 
st 

ABC SPORTING 

Sporting dá capote ao 
intervalo (20-lo), mas 
ABC reage forte, sem 
impedir triunfo lisboeta 

        

ANDEBOL 

       

PEAO 
LEOES VINGAM-SE DO 

Carlos Resende° 

GIS EXC 

H. GOMES• O 
PEDRO SEABRA 4 
NUNO GRILO 2 3V 
ANDRÉ GOMES 4 
D. BRANQUINHO 5 o 
C. MARTINS 3 o 
HUGO ROCHA 2 o 

J. GONÇALVES O 
o 

E. RIBEIRO. O 
R. PESQUEIRA O 

o 

DARIO ANDRADE O 

M SARMENTO 7 
o 

o 
o	

IVAN NIKCEVIC 1 O 
CARLOS RUESGA 6 2 
C. PEDROSO, 2 O 
F. TAVARES 2 0 

A. CUDIC • O O 

T. ALBUQUERQUE2 IGOR ZABIC O O 
o CLÁUDIO SILVA O E. ARAÚJO O O 

JOÃO PINTO 2 1 

ALEXANDRE REIS 

E PAULO GONÇALVES 

ep Na primeira prova de fogo do 
Campeonato, o Sporting demons - 
trou que, afinal, tem mesmo uma 
equipa asérioenãotunconjtmtode 
estrelas da Champions, ao superar 
ontem o campeão ABC, em Braga. 
Com  uma vitória clara (38-29), os 
leõesigualarampontualmenteo FC 
Porto nocomandodaclassificação, 
cumprido o jogo em atraso da 4' 
jornada, disputado no Pavilhão 
Flávio Sá Leite. 

O campeão, que não pódecontar 
como lateral -direito Pedro Spino - 
la e o pivô José Costa (lesionados).  

entrou tímido, encontrando mui 
tas dificuldades em ultrapassar o 
6x0 dos leões. O muro alto e pesado 
da turma lisboeta anulou, através 
do contacto físico eda antecipação, 
a mobilidade dos minhotos, a co-
meterem muitas falhas técnicas, 
que fizeram disparar °contra - ata - 
qt}e adversário, bem protagoniza-
do por Pedro Solha (6 golos). 

O Sporting, que também não 
convocou o lesionado Carlos Car-
neiro, fez um parcial de 3-0 e nun-
ca m ais deixou o comando do mar-
cador, avolumando-o à medida 
que o tempo passava. Com  uma de - 
fesa intratável, os leões foram, 
também, eficientes no ataque or  

TURMA DA CAPITAL CHEGA, EM 
BRAGA, À LIDERANÇA DO 
CAMPEONATO, EM IGUALDADE 
PONTUAL COM O FC PORTO 

ganizado, com o central espanhol 
Carlos Ruesga (6), muito seguro nas 
assistências, a abrir o seu livro de 
recursos, sendo de destacar um 
golo de rosca que enganou o de-
samparado Humberto Gomes. 

A levar um impensável capote 
(10 - 20) ao intervalo, o ABC não se 
rendeu, reagindo com todos os re-
cursos, designadamente a sua de 
Pesa mista (4 • 2) e o cont ra ataque,  

ANDEBOL 
4.° jornada 

ABC 29-38 SPORTING • 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D GMGS 

& SPORTING 15 5 5 O O 164-108 

sº FC PORTO 15 5 5 O O 164-108 

& BENFICA 13 5 4 O 1 147-131 

09 MADEIRA SAD 11 5 3 O 2 130-129 

99  Á. SANTAS 11 5 3 O 2 124131 

& AVANCA 11 5 3 O 2 131-132 

09 ABC 10 4 3 O 1 134-123 

• Q FAFE 8 4 2 O 2 105.118 

OS BELENENSES 8 5 1 1 138-161 

Gje BOA HORA 8 5  1 1 5 129-167 

& ARSENAL 6 5 O 1  I 133.144 

0)211. S. AWAEDE 5 5 O O 120-137 

&FAMA ISMAI 4 4 O 1 105-131 

11110 SP. HORTA 3 2 O 1 1 47-56 

Proxima jornada: t de outubro 

BENFICA-SP. HORTA; AVANCA-MAIA ISMAI; AGUAS 
SANTASSELENENSES; SPORTING-AC. S. MAMEDE; 
BOA HORA-FC PORTO; AC FAFE-MADEIRA SAD (2 
DE OUTUBRO); ABC-ARSENAL (5 DE OUTUBRO) 

que baralhou a defesa leonina, a 
vacilar entre o 8 e o 80 neste perío-
do. Comum parcial de 9-2, o ABC 
assustou o opositor, ao ficar a ape-
nas 3 golos de desvantagem (19 - 
22, perto dos 40 minutos), mas o 
Sportingestabilizougradualmen - 
te o seu jogo e regressou à bitolada 
13  parte, consumando a vingança 
de ter sido eliminado nas meias -
finais do playoff do Campeonato 
da temporada passada. 

Para além dos jogadores já cita - 
dos, destaques individuais para os 
laterais do Sporting, o cubano 
Frankis Carol (9) e o austríaco 
Janko (6). Miguel Sarmento (7) ru - 
mou contra a maré. o 

CARLOS RESENDE 

"Uma noite má 
para o ABC" 
rse  O treinador do ABC, Carlos 
Resende, viveu um pesadelo ao 
vera sua equipa a perder por 10 
golos ao intervalo: "Bem, se 
fosse o Barcelona ou o Kiel ain-
da aceitava. Agora, o Spor-
ting?", brincou. Passando à 
análise do jogo, o técnico frisou 
que "foi uma noite má para o 
ABC", ao estar mal na defesa e 
no ataque: "Tentámos corrigir, 
recuperámos na 2' parte, mas 
não conseguimos." 

José Costa vai ser operado. 
Resende vai ter de lidar com 
outra adversidade, pois Pedro 
Spínola eJosé Costa estão lesio-
nados (ambos com no tornoze-
lo direito) e não deverão de 
frontar os dinamarqueses do 
Holsterbo, na 2' ronda da 
Champions. O pivô tem uma 
rotura de ligamentos e vai ser 
operado segunda- feira. o 

ZUPO EQUISOAIN 

"Perdemos 
a cabeça" 

Zupo Equisoain, treinador 
do Sporting, ficou satisfeito 
como resultado, mas chegou a 
desesperar com a forte reação 
do ABC no início da 2' parte: 
"Em 4 minutos perdemos a ca-
beça e quando demos por nós 
estávamos apenas com 3 golos 
de vantagem. Corrigimos face à 
marcação da defesa mista do 
ABC a Frankis Carol e voltámos 
a dominara partida, por 7 ou 8 
golos", considerou técnico. 

Zupo revelou que preparou 
minuciosamente a partida: 
"Para a deslocação a Braga, 
preparámos este jogo durante 
duas semanas. E estivemos 
muito bem na 1' parte. Na defe-
sa, pois sofrer apenas lOgolos 
muito bom e no ataque, pois 
marcar 20 ainda é melhor" 
considerou° espanhol. o 

M ASANIN 
LANOVIC O 

FRANKIS CAROL 9 
JANKO BOZOVIC 6 
PEDRO SOLHA 6 
PEDRO PORTELA 2 
MICHAL KOPCO 2 

°Zupo Eqtilsoain 

CIS EXC 

O 
1 
2 
o 
o 

o 

AO INTERVALO:  10-20 

LOCAL: Pavilh3ii*rfàvw Sá Lede, em braga 
Coutinho e kamtro Sifva~Mi VELOCIDADE. Pedro Portela foi uma das armas do Sporting 
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ANDEBOL 

João Sousa 
recupera 

O central luso-brasileiro do 
Sporting da Horta, João Sousa, 
está a recuperar bem e já não 
está em coma, depois de ter so-
frido, há uma semana, uma pa-
ragem cardiorrespiratória na 
visita da turma açoriana ao re - 
duto do Maia ISMAI, referente à 
4' jornada do Campeonato. "O 
Sporting da Horta vem infor-
mar que o seu atleta João Sousa, 
já acordou e está estável. Este 
foi um desenvolvimento muito 
positivo, pois já falou. Conti-
nuamos a aguardar alguns exa - 
mes, mas até ao presente o João 
tem mostrado a sua fibra tam-
bém fora do campo. Hoje e 
sempre! ForçaJoão!", pode ler-
se num comunicado. o 
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