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APRESENTAÇÃO do novo plantel

Xico Andebol lançado
rumo à permanência

O novo grupo de trabalho conta com 22 jogadores. Nuno Santos tem a missão
de reconstruir uma equipa que perdeu as suas mais-valias.

FALTAM REFORÇOS

Plantel com
15 jogadores
O plantel do Xico Andebol conta nesta altura com 15 jogadores.
O grupo ainda não está fechado e
as lacunas estão identificadas por
Nuno Santos, que já pediu mais
reforços à Direcção.
GUARDA-REDES:
Paulo Sampaio e Ricardo Castro (ex-Maria Balaio)
LATERAIS:
Tiago Silva, Diogo Oliveira (exGinásio de Santo Tirso), Tiago Héber (ex-A.C. Fafe) e Daniel Costa
(ex-ISMAI)
PIVOTS: João Silva
PONTAS: Jorge Rodrigues,
César Gonçalves, José Eduardo
Sampaio e Pedro Correia (exÁguas Santas)
UNIVERSAIS: Pedro Barbosa
e Sérgio Ribeiro (ex-Maria Balaio)
A equipa ténica, liderada por
Nuno Santos, conta uma vez mais
com Eduardo Rodrigues, que desempenha o papel de treinadoradjunto. José Miguel Leite é o fisioterapeuta do clube.

REFORÇO DO SPORTING

Rui Silva
na apresentação

Textos:
BRUNO FREITAS
Fotos:
PEDRO CUNHA
O Xico Andebol partiu para a
segunda temporada consecutiva
no principal escalão do andebol
nacional com o simples objectivo
de lutar pela permanência. Uma
tarefa que, a olho nu, parece ser
mais difícil de alcançar do que
no ano passado, se levarmos em
conta que o jovem clube vimaranense perdeu as suas peças mais
influentes - Nuno Silva, Rui Silva,
João Ferraz, José Ricardo Costa
e até o capitão José Rodrigues após uma época recheada de su-

cessos dentro e fora de portas.
O plantel já recebeu seis reforços - com destaque para mais um
regresso do vimaranense Pedro
Correia - mas ainda não está fechado. Nuno Santos já avisou que
o grupo de trabalho ainda está
mais curto que o do ano passado
e espera por mais reforços para
poder dar competitividade a uma
equipa que também terá de lidar
com a pressão de já não poder jogar com o factor surpresa, o que
aconteceu várias vezes na época
2009/2010.
Pragmática, Paula Ferrão traçou como objectivo para a próxima temporada “não descer de

divisão.” “O nosso objectivo passa por fazer jogos tranquilos, tal
como aconteceu na temporada
passada. Vamos ter de nos adaptar a uma nova realidade, porque
temos uma equipa nova, com bastantes elementos novos depois de
termos assistido à saída de vários
elementos. Os primeiros jogos
de preparação servirão para termos uma primeira visão daquilo
que realmente poderemos fazer
durante o campeonato.” “A adaptação da equipa será a primeira
dificuldade que vamos encontrar”,
acrescentou.
A presidente do Xico Andebol
admitiu que o plantel “ainda não

está fechado”, indo assim de encontro às pretensões de Nuno
Santos, que pretende ter mais soluções. “Temos uma lacuna. Faltanos um central de raiz no nosso
plantel, vamos ver se ainda aparece por aí algum”, admite.
A dirigente apelou, uma vez
mais, aos vimaranenses para
“estarem ao lado do clube. Precisamos do apoio de todos e era
importante vermos mais pessoas no pavilhão durante os jogos
para que estes jogadores se sintam acarinhados. Só assim poderemos continuar a crescer e a
dar alegrias aos adeptos que nos
acompanham”, reforça.

O ‘craque’ Rui Silva fez questão de marcar presença no arranque dos trabalhos de pré-época
do Xico Andebol. Na ressaca da
conquista da medalha de prata no
Campeonato da Europa de Sub20, o reforço do Sporting para a
nova temporada esteve ao lado
dos seus antigos companheiros
de equipa e tornou-se mesmo
uma das figuras de destaque da
apresentação do plantel... apesar
de já não ser jogador do Xico Andebol. “Espero que o Xico esteja
ao seu melhor nível na próxima
época e que conquiste vitórias.
Desejo que possa lutar por lugares mais altos”, afirmou Rui Silva.
O reencontro com o seu clube do
coração, no decorrer da temporada, “vai trazer-me sensações diferentes. Não vai ser fácil jogar contra o clube que me deu destaque
no andebol português e que me
ajudou a chegar aqui. Só tenho de
agradecer ao Xico, mas profissionalmente vou ter que dar o meu
melhor.” Rui Silva fez igualmente
um balanço da participação no
Campeonato da Europa de Sub20. “Foi um feito inédito. Temos
um orgulho enorme por termos
chegado tão longe. Portugal não
está habituado a estar presente
em grande palcos e acusámos
essa falta de experiência diante
da Dinamarca, que estava a disputar a segunda final consecutiva.
O jogo correu-nos um bocado mal,
mas estar na final já foi muito bom.
Provámos que podemos chegar à
Selecção A e ajudar Portugal a estar presente nos Campeonatos da
Europa e do Mundo, com grandes
Página 9
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NUNO SANTOS MANTÉM FASquIa

“A união será uma das virtudes
da equipa do Xico Andebol”

O treinador do Xico Andebol está consciente das dificuldades que terá pela frente para formar uma
equipa competitiva. Ainda assim, Nuno Santos está confiante numa temporada de sucesso.
Nuno Santos partiu para a temporada 2010/2011 com “muitas
expectativas. O Xico Andebol tem
como objectivo garantir a permanência na 1ª Divisão, tal como no
ano passado. No entanto, sabemos que vamos encontrar muitas
dificuldades porque temos uma
equipa praticamente nova. Há
muito trabalho pela frente, mas
temos a certeza absoluta que vamos conseguir fazer o nosso campeonato e atingir os nossos objectivos”, afirmou o treinador.
A primeira tarefa que Nuno
Santos tem pela frente é “tentar
fazer esquecer os jogadores que
nos deixaram e construir uma
nova equipa, com elementos diferentes e características distintas.
Não podemos esquecer nunca
aqueles que nos ajudaram, mas
agora estamos numa nova etapa,
como novos atletas. Vamos fazer
com que estes jogadores também
apareçam e se revelem atletas
interessantes, para despertarem
atenção. Ainda não posso dizer
quais serão os pontos fortes da
equipa, uma vez que é um grupo
praticamente todo novo. No entanto, como é hábito nas equipas do
Xico Andebol, a união será uma
das virtudes.”
Atendendo à campanha que o
Xico Andebol realizou na época
passada, em que esteve a um
passo de se apurar para o Grupo

A, Nuno Santos defendeu que a
campanha 2010/2011 “será mais
difícil.” E explicou as suas razões:
“A equipa é completamente nova,
sobretudo a sua primeira linha.
Ainda estamos à procura dos conteúdos que queremos introduzir,
ainda queremos conhecer mais
a fundo as características dos jogadores. Se calhar, não vamos
conseguir fazer aquele início de
campeonato da época passada.
De qualquer maneira, o campeonato é uma maratona e nós com o
tempo vamos conseguir organizar
bem a equipa.”
O plantel para a época
2010/20111 “não está completo.”
É um grupo curto, inclusive mais
curto que o da época passada. O
plantel está aberto, há posições
específicas em que temos algumas debilidades. De qualquer maneira, se não surgir mais qualque
atleta será com estes que temos
de contar para a longa temporada.”
O sorteio do Campeonato Nacional Andebol 1, acrescentou o
treinador, “não nos foi favorável.
Apanhamos logo no início algumas
das principais equipas candidatas
ao Grupo A e ao título. Somos uma
equipa em formação e isso não
abonará a nosso favor. Também
podemos ver essa situação numa
perspectiva positiva porque assim
os jogadores ficarão logo habitua

dos a competir com adversários
de elevado nível.”
A participação na Taça das Taças, segundo Nuno Santos, ser-

virá de factor “motivacional para
os jogadores. Inclusive, houve
um jogador que me disse que um
dos sonhos dele era poder parti-

cipar numa competição europeia.
Vamos procurar tirar o máximo
partido dessa boa experiência”,
assume o treinador.

MARINO MACHADO

TIAGO HEBER

PEDRO CORREIA

“Depois da época que realizámos no ano passado as expectativas serão mais altas. Saiu muita gente do nosso plantel, mas a mentalidade do clube continuará a ser a mesma.
Temos de entrar em todos os jogos com disponsibilidade de
lutar pela vitória, mesmo sabendo que isso não será fácil.
Penso que a nível colectivo será uma época difícil, mas com
o trabalho vamos tornando as coisas mais fáceis.
Ainda nem tenho bem noção daquilo que conquistámos
pela Selecção Nacional Sub-20. Os meus colegas deram-me
todos os parabéns. É uma sensação única. Espero continuar
a sentir esta alegria durante muito tempo. O meu desejo é
que a medalha de prata que trouxemos para Portugal seja
um motivo de orgulho para toda a gente.”

“Decidi vir para o Xico Andebol porque foi uma equipa que
no ano passado teve um percurso bastante interessante. O
clube ofereceu-me todas as condições com que eu gostava
de trabalhar. O treinador acredita em mim e vai apostar em
mim para poder realizar um bom campeonato, melhor do que
aquilo que mostrei na época passada. Temos de trabalhar o
máximo todos os dias, tirar partido das condições que temos
para que possamos conquistar os melhores resultados. O
Xico Andebol pode fazer coisas interessantes. Na temporada passada tivemos o exemplo de que nada é garantido. Tal
como aconteceu no ano anterior, o Xico Andebol pode voltar
a ser uma surpresa para os seus adversários. A manutenção
é a primeira meta a atingir.”

“Vários motivos levaram-me a regressar ao Xico. Primeiro, volto a casa. Depois, vou jogar num clube ambicioso, que
luta por objectivos que faz do Xico uma equipa apetecível.
Na época passada o Xico fez uma grande temporada, que
queremos voltar a repetir e quem sabe até melhorar. Será
sempre um campeonato mais difícil para o clube porque vai
ter de haver um trabalho de base muito forte na construção
da equipa. Mas acreditamos que a época vai correr de acordo com o que está traçado pelo clube.
É natural que a participação na Taça das Taças constitua
uma motivação extra. Entrar nas competições europeias é
sempre um aliciante. Queremos honrar a cidade de Guimarães e o País.”
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NUNO SANTOS AINDA ESPERA POR MAIS REFORÇOS

XICO ANDEBOL RENOVADO

Página 11

A12

Andebol: Europeu sub-18 - Portugal perde com Islândia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

URL:

http://dn.sapo.pt/Inicio/interior.aspx?content_id=1643204

Data Publicação:

17-08-2010

Niksic, Montenegro, 17 ago (Lusa) - Portugal perdeu hoje, em Niksic, com a Islândia, por 31-28, na
primeira jornada do grupo I2 da ronda intermédia do campeonato da Europa de andebol de sub-18,
que se está a disputar no Montenegro.

Ao intervalo os islandeses já ganhavam, por 16-14.

O selecionador nacional, Nuno Trancoso, reconheceu, em declarações ao portal da federação
portuguesa de andebol, que a Islândia "é uma seleção com jogadores muito fortes" e que criou a
Portugal vários "problemas defensivos".

Este texto da agência Lusa foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico.
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Expresso Online

URL:

http://aeiou.expresso.pt/andebol-europeu-sub-18-portugal-perde-com-islandia=f599537

Data Publicação:

17-08-2010

Niksic, Montenegro, 17 ago (Lusa) - Portugal perdeu hoje, em Niksic, com a Islândia, por 31-28, na
primeira jornada do grupo I2 da ronda intermédia do campeonato da Europa de andebol de sub-18,
que se está a disputar no Montenegro.

Lusa

19:40Terça feira, 17 de Agosto de 2010

Niksic, Montenegro, 17 ago (Lusa) - Portugal perdeu hoje, em Niksic, com a Islândia, por 31-28, na
primeira jornada do grupo I2 da ronda intermédia do campeonato da Europa de andebol de sub-18,
que se está a disputar no Montenegro.

Ao intervalo os islandeses já ganhavam, por 16-14.

O selecionador nacional, Nuno Trancoso, reconheceu, em declarações ao portal da federação
portuguesa de andebol, que a Islândia "é uma seleção com jogadores muito fortes" e que criou a
Portugal vários "problemas defensivos".
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URL:

http://noticias.sapo.pt/lusa/artigo/11412377.html

Data Publicação:

17-08-2010

17 de Agosto de 2010, 19:40

Niksic, Montenegro, 17 ago (Lusa) - Portugal perdeu hoje, em Niksic, com a Islândia, por 31-28, na
primeira jornada do grupo I2 da ronda intermédia do campeonato da Europa de andebol de sub-18,
que se está a disputar no Montenegro.

Ao intervalo os islandeses já ganhavam, por 16-14.

O selecionador nacional, Nuno Trancoso, reconheceu, em declarações ao portal da federação
portuguesa de andebol, que a Islândia "é uma seleção com jogadores muito fortes" e que criou a
Portugal vários "problemas defensivos".
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August 17, 2010

Andebol: Europeu sub-18 - Portugal perde com Islândia

Niksic, Montenegro, 17 ago (Lusa) - Portugal perdeu hoje, em Niksic, com a Islândia, por 31-28, na
primeira jornada do grupo I2 da ronda intermédia do campeonato da Europa de andebol de sub-18,
que se está a disputar no Montenegro.

Ao intervalo os islandeses já ganhavam, por 16-14.

O selecionador nacional, Nuno Trancoso, reconheceu, em declarações ao portal da federação
portuguesa de andebol, que a Islândia "é uma seleção com jogadores muito fortes" e que criou a
Portugal vários "problemas defensivos".
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Data Publicação:

17-08-2010

A selecção portuguesa perdeu, por 31-28, com a sua congénere islandesa

Portugal perdeu, esta terça-feira, em Niksic, com a Islândia, por 31-28, na primeira jornada do grupo
I2 da ronda intermédia do campeonato da Europa de andebol de sub-18, que se está a disputar no
Montenegro.

Nuno Trancoso reconheceu, em declarações ao portal da Federação Portuguesa de Andebol, que a
Islândia é "uma selecção com jogadores muito fortes, com uma 1ª linha muito forte e com um pivot
fortíssimo que nos causou problemas defensivos"

"Não conseguimos defender em pressão suficiente para 'roubar' bolas e, depois, não aguentámos no
um contra um. No ataque, tivemos bons momentos quando trabalhámos as soluções a nível colectivo,
que funcionaram, e quando as soluções foram individuais, não resultaram", acrescentou o
seleccionador nacional.

Sérgio Caniço foi considerado o Melhor Jogador da partida

Portugal volta a jogar já na quarta feira, contra a República Checa, que venceu o Montenegro, por 3827.

Com arbitragem da dupla da Moldávia Igor Covalciuc/Alexei Covalciuc, alinharam e marcaram por
Portugal: Fábio Magalhães e Miguel Ferreira. Pedro Peneda (3), Sérgio Caniço (3), Belmiro Alves (4),
Pedro Machado (3), Nuno Gonçalves (1), António Ventura (2), Frederico Malhão (3), Elias Vilela,
Sérgio Barros (1), Hugo Santos (2), João Baptista (6) e Vasco Marques.
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Data Publicação:

17-08-2010

Niksic, Montenegro, 17 ago (Lusa) - Portugal perdeu hoje, em Niksic, com a Islândia, por 31-28, na
primeira jornada do grupo I2 da ronda intermédia do campeonato da Europa de andebol de sub-18,
que se está a disputar no Montenegro.

Niksic, Montenegro, 17 ago (Lusa) - Portugal perdeu hoje, em Niksic, com a Islândia, por 31-28, na
primeira jornada do grupo I2 da ronda intermédia do campeonato da Europa de andebol de sub-18,
que se está a disputar no Montenegro.

Ao intervalo os islandeses já ganhavam, por 16-14.

O selecionador nacional, Nuno Trancoso, reconheceu, em declarações ao portal da federação
portuguesa de andebol, que a Islândia "é uma seleção com jogadores muito fortes" e que criou a
Portugal vários "problemas defensivos".
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Diário de Notícias da Madeira
A24

ID: 31466239

10-08-2010

Tiragem: 14488

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,09 x 7,89 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Jornal da Madeira
A25

ID: 31449117

10-08-2010

Tiragem: 6500

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,65 x 22,41 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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