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> rui serapicos

“Salvaguardando todo o respeito
que nos merece cada adversário,
é honesto da nossa parte pensar-
mos que nós temos a obrigação
de ganhar quando jogamos em
casa”, disse ao CM o treinador
do ABC, Carlos Resende, em
comentário ao jogo com o Fafe,
hoje à noite, no Pavilhão Sá
Leite.

Carlos Resende destaca que o
Fafe coloca dificuldades ao ad-
versário. Lembra o recente jogo
com o Benfica, elogiando o
rendimento dos fafenses na
acção ofensiva. “Uma prestação
de grande nível”, considera, ob-
servando que se não tivessem
sentido dificuldades na coesão
defensiva os minhotos poderiam
ter surpreendido os “encarna-
dos” e frisando que “para nós é
essencial defender bem”.

Carlos Resende aponta no Fafe
como jogador mais cotado Luís
Nunes mas lembra que “também
jogam os outros e todos mere-

cem atenção”. Qustionado sobre
se nesta jornada, em que se de-
frontam na Luz Benfica e FC
Porto tem preferência pela

vitória de algum daqueles, o tre-
nador do ABC responde que
“para nós, importante, nesmo
são os nossos jogos. Agora o
Fafe e a seguir o FC Porto.

Nuno Santos atribui 
favoritismo ao ABC

“O ABC, à partida, é favorito”,
admite Nuno Santos, o treinador
do Fafe. No entanto, salienta,
“nós estamos a preparar o jogo
da melhor forma. E se tivermos
ao nosso alcance um resultado
positivo não o vamos enjeitar”.

Questionado sobre se o Fafe
está na sua máxima força, refere
apenas “algumas mazelas”, mas
diz esperar “ter os jogadores to-
dos aptos”. 

O campeonato vai apenas com
duas jornadas e Nuno Santos en-
trou esta época para o clube. Por
isso, realça, “a equipa está ainda
em evolução. 

Mas estamos assim nós como
está assim qualquer outra
equipa”. 

Nuno Santos reconhece que
Fafe é, à partida, “um dos clubes
com planteis mais limitados,
mas é com estes jogadores que
vamos à luta”.

Indagado sobre a relevância
que atribui nesta jornada ao fac-
tor casa,  responde que o ABC “é
um clube forte”, sublinhando
que é uma equipa equilibrada
que joga para a primeira metade
da tabela e o factor casa, “é im-
portante em qualquer jogo, mas
mais ainda no recinto do ABC
que tem grande tradição”.

Jogos da terceira jornada:
Sp. Horta-Avanca
ABC-Fafe
Benfica-FC Porto
CDE Camões - Águas Santas
Madeira SAD-Sporting
Xico Andebol-Belenenses

ANDEBOL

> Terceira jornada com Benfica-FC Porto e Xico Andebol-Belenenses.

I DIVISÃOÀS 21H00 NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ABC recebe hoje Fafe
antes de visitar FC Porto
O Fafe joga com o ABC hoje às 21h00 no Pavilhão Sá Leite em jogo da terceira jornada do
Andebol 1. Treinadores de ambas as equipas atribuem favoritismo aos bracarenses.

RUI SERAPICOS

Carlos Resende

“O factor 
casa é importante 

em qualquer jogo, mais
ainda no recinto 

do ABC que 
tem grande 
tradição”.

RUI SERAPICOS

Nuno Santos
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ABC/UMinho recebe hoje
AC Fafe às 21 horas
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> r.s.

Ulisses Pereira anunciou ontem a
recandidatura à presidência da
Federação de Andebol de Portu-
gal, cargo que ocupa desde Abril.

“Estas eleições revestem-se de
especial importância. Marcam o
início do ciclo olímpico 2012-
2016 numa altura em que o país
e o mundo atravessam uma situa-
ção económica e financeira
muito delicada, que não deixa
ninguém de fora”, refere, em no-
ta à comunicação social, vincan-
do que a Federação de Andebol
de Portugal “não é uma ex-
cepção, e nos últimos anos tem
assistido a uma diminuição de
recursos públicos e privados para
as suas actividades, tal como as
associações e os clubes  filia-

dos”.
Ulisses Pereira considera que

esta situação leva a “uma mu-
dança de paradigma da gestão da
modalidade e obriga-nos a ser
inovadores e a uma postura aten-

ta, responsável e proactiva na
busca de soluções que garantam
o desenvolvimento e o sucesso
do andebol português”.

Ulisses Pereira propõe-se pro-
mover “a proximidade entre os
agentes da modalidade”, dando
voz às associações regionais e de
classe, bem como aos clubes,
para um projecto comum a favor
do andebol”. 

O envolvimento de figuras de
referência do andebol o ajusta-
mento dos quadros competitivos,
o reforço da relação com as asso-
ciações regionais e de classe, e a
auscultação prévia das associ-
ações e clubes na tomada de de-
cisões relevantes para o andebol
são medidas que destaca ter
tomado nos últimos meses.

CICLO OLÍMPICO 2012-2016 NO HORIZONTE

Ulisses Pereira recandidata-se
à presidência da federação

RUI SERAPICOS

Ulisses Pereira
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� Ulisses Pereira anunciou ontem
a sua recandidatura à Federação de
Andebol de Portugal, com o intuito
de prosseguir o objectivo de tornar
o andebol “mais sustentável, mais
desenvolvido, mais competitivo e
mais forte”. Ulisses Pereira aponta
aspectos que revestem de especial
importância as eleições na FAP,
marcadas para 10 de Novembro,
como o início do ciclo olímpico
2012/2016 e a crise económica e
financeira que o país e o mundo
atravessam e que “não deixa nin-
guém de fora”.

“A FAP não é excepção e nos
últimos anos tem assistido a uma
diminuição da mobilização de
recursos públicos e privados para
as suas actividades”, refere Ulisses
Pereira, considerando que tal “leva
à mudança de paradigma da ges-
tão da modalidade”. Segundo Ulis-
ses Pereira, “esta situação leva a
que se adeqúe as decisões da Fede-
ração em função das condições
financeiras actuais e das priorida-
des da modalidade” e “desenvolver
uma forte cultura de inovação”.

“Para isso, defendo a promoção
da proximidade entre todos os

agentes da modalidade, dando voz
às associações regionais e de classe,
bem como aos clubes, para um
projecto comum a favor do ande-
bol”, defende Ulisses Pereira, que
foi eleito presidente da FAP a 31 de
Março, sucedendo ao demissioná-
rio Henrique Torrinha, que alegou
“razões pessoais e de saúde” para
continuar o mandato que termina
a 31 de Dezembro.

O actual presidente recorda que,
nos últimos seis meses, já foram
tomadas medidas que vão ao
encontro dos objectivos propostos,

como o envolvimento de figuras
de referência da modalidade no
dia-a-dia da Federação e o ajusta-
mento dos quadros competitivos.
“O reforço da relação com as asso-
ciações regionais e de classe e a
auscultação prévia das associações
e clubes na tomada de decisões
relevantes para o andebol portu-
guês” foram outras das medidas,
segundo Ulisses Pereira, postas em
prática.

Estabilidade financeira
Ulisses Pereira considera que
“foram ainda dados passos signifi-
cativos, tendo em vista a indispen-
sável estabilidade financeira da
Federação, como a reestruturação
do passivo de curto prazo, trans-
formando-o em longo prazo”. A
FAP, de acordo com o presidente,
“está ainda em vias de concluir o
pagamento de todas as dívidas a
árbitros e associações regionais e a
estabelecer acordos para o paga-
mento faseado a fornecedores”.

Ulisses Pereira considera que
“há ainda um longo caminho a
percorrer e que passa sobretudo
pelo ajustamento da Federação à
conjuntura económica actual, pela
diminuição dos custos dos clubes,

aumentando a sua sustentabilida-
de, mas também pelo aumento da
competitividade, a todos os níveis,
de clubes e selecções, no panorama
nacional e internacional”.

“Esperam-nos muitos e moti-
vantes desafios para honrar e
prestigiar o andebol”, acrescentou,
lembrando ao mesmo tempo que
“vimos reforçada a representação
portuguesa nos órgãos dirigentes
da Federação Europeia de Andebol
(EHF) e anunciada a candidatura à
organização do Campeonato da
Europa de 2015, no escalão Sub/19
feminino”.

Ulisses Pereira referiu que,
oportunamente, divulgará o pro-
grama com as linhas gerais da
candidatura, assim como a consti-
tuição da equipa que o acompa-
nhará neste desafio, à excepção do
Conselho de Arbitragem, um
órgão que, como sempre defendeu,
“deve ser constituído de forma
independente”. “Tenho objectivos
bem definidos para o andebol, que
passam por consolidar a mudança
operada com as eleições de 31 de
Março e centrar a Federação na
sua vocação”, refere ainda Ulisses
Pereira, na carta de intenções
divulgada ontem.l

ANDEBOL

Ulisses Pereira quer
a modalidade mais forte
O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP) 
já traçou os principais objectivos para o próximo mandato

O AVEIRENSE quer continuar 
o projecto iniciado em Março

D
.R
.
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Ulisses Pereira anuncia
recandidatura à FAP

ANDEBOL P26
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Andebol: Ulisses Pereira quer a modalidade mais forte
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/09/2012

Meio: Diário de Aveiro.pt

URL: http://www.diarioaveiro.pt/noticias/andebol-ulisses-pereira-quer-modalidade-mais-forte

 
O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP) já traçou os principais objectivos para o
próximo mandato
 
 Jornalista:
 
 Redacção
 
 Edição de:
 
 Quarta, Setembro 26, 2012
 
 Autor da Imagem:
 
 Arquivo
 
 Ulisses Pereira anunciou ontem a sua recandidatura à Federação de Andebol de Portugal, com o
intuito de prosseguir o objectivo de tornar o andebol "mais sustentável, mais desenvolvido, mais
competitivo e mais forte". Ulisses Pereira aponta aspectos que revestem de especial importância as
eleições na FAP, marcadas para 10 de Novembro, como o início do ciclo olímpico 2012/2016 e a crise
económica e financeira que atravessa o país e o mundo e que "não deixa ninguém de fora".
 
 "A FAP não é excepção e nos últimos anos tem assistido a uma diminuição da mobilização de recursos
públicos e privados para as suas actividades", refere Ulisses Pereira, considerando que tal "leva à
mudança de paradigma da gestão da modalidade". Segundo Ulisses Pereira, "esta situação leva a que
se adeqúe as decisões da Federação em função das condições financeiras actuais e das prioridades da
modalidade" e "desenvolver uma forte cultura de inovação".
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Edição de hoje
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/09/2012

Meio: Diário de Aveiro.pt

URL: http://www.diarioaveiro.pt/noticias-edicao/2012-09-26

 
O Centro Escolar de Alquerubim foi inaugurado, ontem, pelo presidente da Câmara de Albergaria-a-
Velha, autarquia que suportou 15 por cento do total da verba dispendida no novo equipamento, cujo
custo total foi de 2,2 milhões de euros. A maior fatia foi, no entanto, financiada por fundos ...
 
 Ao 26.º dia de internamento, o homem que esfaqueou a mulher, com gravidade, para, depois, se
imolar, em Ílhavo, acabou por falecer nos Hospitais da Universidade de Coimbra. As autoridades
aguardavam que o estado de saúde do dono do Restaurante Foquim, no centro da cidade, melhorasse,
para, então, ...
 
 As quatro mulheres suspeitas da autoria de mais de 70 assaltos a estabelecimentos em vários
concelhos do país, nomeadamente Aveiro, foram detidas no sábado passado, momentos depois de,
alegadamente, terem assaltado várias lojas em Algueirão-Mem Martins, Sintra, informou ontem a PSP.
As suspeitas ...
 
 Mesmo contrariadas, as forças políticas com assento na Assembleia Municipal votaram e a Fundação
do Carnaval de Ovar deu o último suspiro na passada sexta-feira. O presidente Manuel Oliveira
lamentou ter sido confrontado com a necessidade de tomar "uma medida inexplicável" num momento
em que "...
 
 Ulisses Pereira anunciou ontem a sua recandidatura à Federação de Andebol de Portugal, com o
intuito de prosseguir o objectivo de tornar o andebol "mais sustentável, mais desenvolvido, mais
competitivo e mais forte". Ulisses Pereira aponta aspectos que revestem de especial importância as
eleições ...
 
 A "rentrée" política em Esmoriz, no concelho de Ovar, está a ser mais atribulada do que nunca.
Ontem, renunciaram ao mandato os cinco eleitos pela coligação "Mudança Positiva", formada pelo PSD
e CDS, protestando contra "uma Junta ingovernável", em que o PS "faz oposição destrutiva à
presidente...
 
 Inverter os resultados menos bons no campeonato é a missão que o técnico Ulisses Morais se propõe
resolver. Para isso defende a necessidade de a equipa dar resposta muito positiva no jogo de hoje,
nos Açores, diante do Santa Clara, a contar para a Taça da Liga. Sem facilitismos, nem
desconsideração...
 
 A Estrada Florestal N.º 1, que consiste no principal acesso rodoviário à Zona Industrial da Mota (ZIM),
permanece com o piso degradado e bermas obstruídas, dificultando a circulação dos veículos. Uma
situação que se agrava quando chove. Reconhecendo o nível "evidente" de degradação do pavimento
...
 
 O Forum Aveiro vai ser palco de 14 horas ininterruptas de actividades, para celebrar o seu 14.º
aniversário. A festa está agendada para sábado e, com o tema "I love Forum Aveiro", promete
surpreender as centenas de clientes que todos os dias visitam este espaço comercial. De acordo com a
...
 
 A estadia de Bruno Moura em Santa Maria da Feira foi curta. Recorde-se que o técnico foi anunciado a
24 de Agosto para substituir Henrique Nunes, que também saiu devido aos maus resultados. Ao
serviço do Feirense, Bruno Moura somou uma vitória (para a Taça de Portugal), dois empates e duas
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AC Fafe visita ABC
e Xico recebe Belenenses

ABC joga hoje perante o seu público

A terceira jornada do 
campeonato de andebol 
da primeira divisão joga-se 
hoje, com o ABC de Bra-
ga a receber o AC Fafe e 
o Belenenses a viajar até 

DM

HOJE HÁ ANDEBOL

Guimarães para defrontar 
o Xico Andebol.

Nos dois casos, os jogos 
iniciam-se às 21h00, com 
o de Braga a ser dirigido 
pela dupla José Bessa/Pe-

dro Fontes (Porto), e o de 
Guimarães, pelos braca-
renses Alberto Alves/Jor-
ge Fernandes.

No Flávio Sá Leite, onde 
o ABC procura a segunda 

vitória consecutiva na pro-
va, e tal como referimos 
na nossa edição de ontem, 
os estudantes da Universi-
dade do Minho têm entra-
da gratuita.

O jogo “grande” da ron-
da está marcado para o Pa-
vilhão da Luz, em Lisboa, 
onde o Benfica defronta 
o FC Porto, a partir das 
20h00, com arbitragem de 
Mário Coutinho e Rami-
ro Silva. As duas equipas 
venceram os dois encon-
tros já disputados.

A ronda completa-se 
com o Madeira SAD-Spor-
ting (19h00), Camões-
-Águas  Santas e Sporting 
da Horta-Avanca (21h00).

A classificação é lidera-
da por FC Porto, Sporting 
e Benfica, com seis pon-
tos cada um.
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Insulares querem regressar aos triunfos hoje.

O jogo está
marcado para
as 19h00, no
Pavilhão do
Funchal e,
frente-a-frente,
vão estar duas
equipas que
estão de olhos
no “topo” da
tabela. Recen-
temente, na
Supertaça, em
Fafe, os “leões”
ganharam à
tangente, por
uma bola.

Jogograndeesta tarde (19h) noPa-
vilhão do Funchal. O Sporting, um
dos líderes da 1.ª Divisão masculina
de Andebol (a par do FC Porto e do
Benfica) joga com o Madeira SAD,
naquele que será o primeiro grande
“teste” dos lisboetas na prova.
“Leões” que somaram duas vitórias
emcasa (Odivelas), diantedeAvanca
(33-22) e do Sporting da Horta (35-
26), ao passo que os insulares regis-
tam um triunfo no Funchal (28-20),
frente ao Belenenses, e um desaire
naMaia, peranteoÁguas Santas (24-

26), adversários estes, na prática,
mais complicados. No 1.º jogo ofi-
cial da épocas,Madeira SADeSpor-
ting defrontaram-se nasmeias-finais
da Supertaça, emFafe, e na altura, os
lisboetas levaram a melhor por um
golo (25-24),masmesmoassim só se
superiorizaram na 2.ª parte, pois ao
intervalo a SAD estava na frente por
cincobolas (15-10).Umbomjogoem
prespectiva, numa jornada em que
outros dois canditados ao título se
defrontam: FC Porto-Benfica... 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

7 ANDEBOL - 3.ª JORNADA DO CAMPEONATO NACIONAL DA 1.ª DIVISÃO MASCULINA

Madeira SAD de “garras” para o Sporting
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Presidente
recandidata-se
ANDEBOL. O presidente
da Federação de Andebol
de Portugal, Ulisses
Pereira, vai recandida-
tar-se ao cargo.
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> carlos costinha sousa

As direcções do ABC de Braga e
da Associação Académica da
Universidade do Minho anun-
ciaram, na tarde de ontem, que
os dois próximos jogos caseiros
da equipa bracarenses, contra
AC Fafe e Sporting, vão ter as
portas abertas para a academia
minhota.

Tendo como base o protocolo
celebrado entre as duas institui-
ções, as portas do Pavilhão
Flávio Sá Leite vão estar abertas
para a comunidade académica
cujos elementos vão então poder
assistir aos dois jogos de forma
gratuita.

Segundo o presidente da di-
recção do ABC/UMinho, Luís
Teles, esta iniciativa integrada
no protocolo celebrado entre as
duas partes, tem como principal
objectivo “garantir a presença
massiva de estudantes universi-
tários, de modo a que toda a uni-
versidade se possa mobilizar
para apoiar este envolvimento,
que se pretende cada vez maior,
com o desporto, com o andebol e

com o ABC/UMinho. A nossa
intenção é que volte a existir
uma ligação cada vez mais es-
treita entre as duas instituições.
A mensagem que queremos pas-
sar é a da proximidade que pre-
tendemos construir com a acade-

mia. Por isso vamos pôr em prá-
tica uma série de acções”.

Para Hélder Castro, presidente
da Associação Académica da
Universidade do Minho, é im-
portante referir que “a parceria
celebrada tem um enorme valor,

no sentido de aproximar estas
duas enormes estruturas. Pro-
moção do desporto e aproxi-
mação à universidade são os ob-
jectivos desta sinergia que as
duas instituições estão a cons-
truir”.

Desta forma, amanhã as portas
do Sá Leite vão abrir-se para a
comunidade académica, para o
jogo contra o Fafe, assim como
o mesmo vai acontecer no próxi-
mo dia seis de Outubro, dia da
recepção ao Sporting.

ABC/UMinho abre portas
à comunidade académica
Tendo como base o protocolo que foi celebrado entre o ABC de Braga e a Universidade do
Minho, os dois próximos jogos caseiros da equipa vão ter as portas abertas para que os
elementos da Universidade do Minho possam assistir aos encontros de forma gratuita.

DR

Luís Teles, Hélder Castro e Carlos Resende anunciaram a abertura de portas de jogos do ABC/UMinho à academia

Academistas
querem casa
cheia para Fafe
e Sporting

Os dois próximos jogos no mí-
tico Flávio Sá Leite vão ter porta
aberta para a comunidade uni-
versitária e, como tal, a direc-
ção do clube espera ter casa
cheia nos encontros com Fafe e
Sporting.
O maior apoio será, sem dúvi-
da, uma mais valia para os jo-
gadores academistas, mas to-
dos os intervenientes fazem
questão de referir que o mais
importante é mesmo contribuir
para que estes jogos permitam
uma aproximação cada vez maior
entre as duas instituições.
Também o treinador Carlos Re-
sende, apesar de admitir que
será bom, a nível desportivo,
ter mais gente a apoiar nas ban-
cadas, considera que o mais
importante é mesmo “relembrar
que este ABC também é a UMi-
nho, uma vez que as equipas da
universidade têm um grande
conjunto de jogadores do ABC.
Creio que assim também será
possível que as duas institui-
ções continuem a crescer a
todos os níveis e a sua interac-
ção seja cada vez maior”.

ANDEBOL

> Recepções à AC Fafe e Sporting com entrada gratuita para universo da UMinho.

I DIVISÃOACADEMIA PODE ASSISTIR DE GRAÇA A DOIS JOGOS EM CASA
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ABC/UMinho abre portas
à comunidade académica
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DR

Ricardo Pesqueira foi convocado para o estágio da selecção nacional A

> redacção

O jovem pivot do ABC/UMi-
nho, Ricardo Pesqueira, foi cha-
mado pelo seleccionador na-
cional Rolando Freitas, para
integrar a equipa nacional A no
estágio que a mesma vai rea-
lizar, no Porto, de 30 de Setem-
bro a três de Outubro.

O pivot academista é, de resto,
o único da equipa bracarense
que marca presença na lista de
convocados, uma lista que con-

ta, no entanto, com o nome de
vários atletas que já representa-
ram as cores do ABC/UMinho.

Esta não é a primeira vez que
Ricardo Pesqueira é chamado
para participar nos trabalhos da
principal equipa nacional por-
tuguesa, mas a estreia com a
camisola de Portugal ainda não
aconteceu, a não ser nos esca-
lões jovens, onde tem uma série
de participações.

Pesqueira é um dos 21 convo-
cados por Rolando Freitas para

este estágio na cidade invicta,
sendo os restantes:

Hugo Figueira, Pedro Solha,
Pedro Portela, Bruno Moreira,
Fábio Magalhães e Rui Silva
(Sporting); Hugo Laurentino,
Ricardo Moreira, Gilberto Duar-
te, Wilson Davyes, João Ferraz e
Pedro Spínola (FC Porto); Tel-
mo Ferreira (Madeira SAD);
Dario Andrade, David Tavares,
José Costa, Carlos Car-neiro e
Tiago Pereira (Benfica); e Bosko
Bjelanovic (Águas Santas).

JOVEM PIVOT FOI CONVOCADO POR ROLANDO FREITAS

Academista Ricardo Pesqueira
nos trabalhos da selecção A
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O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Ulisses Pereira, anunciou a sua
recandidatura, com o intuito de prosseguir o objectivo de tornar o andebol "mais sustentável, mais
desenvolvido, mais competitivo e mais forte". Ulisses Pereira aponta alguns aspectos que revestem de
especial importância as eleições na FAP, como o início do ciclo olímpico 2012/2016 e a crise económica
e financeira que atravessa o país e o mundo e que "não deixa ninguém de fora". "A FAP não é
excepção e nos últimos anos tem assistido a uma diminuição da mobilização de recursos públicos e
privados para as suas actividades", refere Ulisses Pereira, considerando que tal "leva à mudança de
paradigma da gestão da modalidade". Segundo Ulisses Pereira, "esta situação leva a que se adeqúe as
decisões da federação em função das condições financeiras actuais e das prioridades da modalidade" e
"desenvolver uma forte cultura de inovação". "Para isso, defendo a promoção da proximidade entre
todos os agentes da modalidade, dando voz às associações regionais e de classe, bem como aos
clubes, para um projecto comum a favor do andebol", defende Ulisses Pereira. Ulisses Pereira foi eleito
presidente da FAP a 31 de Março, sucedendo ao demissionário Henrique Torrinha, que alegou "razões
pessoais e de saúde" para continuar o mandato que termina a 31 de Dezembro. O actual presidente
da FAP recorda que nos últimos seis meses foram já tomadas medidas que vão ao encontro dos
objectivos propostos, como o envolvimento de figuras de referência da modalidade no dia-a-dia da
federação e o ajustamento dos quadros competitivos. "O reforço da relação com as associações
regionais e de classe e a auscultação prévia das associações e clubes na tomada de decisões
relevantes para o andebol português" foram outras das medidas, segundo Ulisses Pereira, posta em
prática. Ulisses Pereira considera que "foram ainda dados passos significativos, tendo em vista a
indispensável estabilidade financeira da federação, como a reestruturação do passivo de curto prazo,
transformando-o em longo prazo. A FAP, de acordo com o presidente, está ainda em vias de concluir o
pagamento de todas as dívidas a árbitros e associações regionais e a estabelecer acordo para o
pagamento faseado a fornecedores. "Ao mesmo tempo, vimos reforçada a representação portuguesa
nos órgãos dirigentes da Federação Europeia de Andebol (EHF) e anunciada a candidatura à
organização do Campeonato da Europa de 2015, no escalão de sub-19 feminino", acrescenta. Ulisses
Pereira considera que "há ainda um longo caminho a percorrer e que passa sobretudo pelo
ajustamento da federação à conjuntura económica actual, pela diminuição dos custos dos clubes,
aumentando a sua sustentabilidade, mas também pelo aumento da competitividade, a todos os níveis,
de clubes e selecções, no panorama nacional e internacional". "Esperam-nos muitos e motivantes
desafios para honrar e prestigiar o andebol", acrescentou. Ulisses Pereira referiu que oportunamente
divulgará o programa com as linhas gerais da candidatura, assim como a constituição da equipa que o
acompanhará neste desafio, à excepção do Conselho de Arbitragem, um órgão que, como sempre
defendeu, deve ser constituído de forma independente. "Tenho objectivos bem definidos para o
andebol, que passam por consolidar a mudança operada com as eleições de 31 de Março e centrar a
federação na sua vocação", refere ainda Ulisses Pereira, na carta de intenções divulgada. Diário Digital
com Lusa
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DM

Luís Teles, Hélder Castro e Carlos Resende

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC vai franquear as 
portas do pavilhão Flávio 
Sá Leite aos estudantes e 
colaboradores da Univer-
sidade do Minho (UM) 
para os próximos dois jo-
gos em casa. 

O primeiro é já amanhã, 

às 21h00, frente ao Ande-
bol Clube de Fafe, e o se-
gundo terá lugar no dia 6 
de outubro, às 17h00, dian-
te do Sporting.

Esta iniciativa surge no 
âmbito do protocolo de 
cooperação celebrado há 
poucos meses entre o clu-
be academista e a Universi-

dade do Minho, 
e foi ontem apre-
sentada no pavilhão Flávio 
Sá Leite pelo presidente 
Luís Teles e o presidente 
da Associação Académica 
da Universidade do Minho, 
Hélder Castro e pelo téc-
nico Carlos Resende.

«O ABC/UMinho e a UM 

Dois jogos abertos à Academia
ABC QUER PRESENÇA MASSIVA DE ESTUDANTES DA UM NOS JOGOS COM FAFE E SPORTING

Estudantes 
e colaboradores da UM não pagam nos próximos 2 jogos em casa do ABC

vão juntar esforços para 
tentar ter um grande espe-
táculo desportivo, com a 
presença massiva de estu-
dantes universitários.

Aquilo que pretendemos 
é, nos próximos dois jogos 
que vamos disputar em 
casa, na próxima quarta-
feira (amanhã) com o AC 
Fafe, às 21h00, e posterior-
mente, no dia 6 de outubro 
(17h00) contra o Sporting, 

abrir portas a toda a 
universidade para 

que toda a aca-
demia se possa 
mobilizar», ex-
plicou o presi-

dente do ABC.
Luís Teles preten-

de, mais do que chamar 
gente ao Sá Leite, aproxi-
mar o clube à UM. «Que-
remos que a mensagem 
para a academia passe e, 
para isso, teremos de pôr 
em prática algumas ações 
para aliar a parte teórica 
à prática.

O ABC precisa do forte 
apoio dos adeptos e es-
tudantes mas queremos 
ações reais que assegurem 
a proximidade».

Hélder Castro:
«A AAUM só poderia 
estar ao lado
desta iniciativa»

O presidente da Associa-
ção Académica da Univer-
sidade do Minho (AAUM) 
Hélder Castro congratu-
lou-se com esta iniciativa 
que marca de vez a reapro-
ximação entre a academia 
minhota e o ABC.

«Esta parceria que foi 
fechada há poucos me-
ses tem um enorme valor 
por aproximar uma estru-
tura que acabou ao lon-
go dos anos por se afas-
tar um pouco da universi-
dade e, neste sentido, há 
uma enorme sinergia para 
trabalhar», disse o presi-
dente da associação aca-
démica que garantiu ainda 

a divulgação desta inicia-
tiva nos meios da AAUM, 
como no site e redes so-
ciais. Tudo para que o ABC 
tenha também um forte 
apoio dos estudantes nos 
jogos em Braga.

Carlos Resende:
«O ABC também
é a UM»

O técnico Carlos Resen-
de enalteceu esta iniciativa, 
lembrando que muitos atle-
tas do ABC também repre-
sentam as seleções univer-
sitárias nos respetivos en-
contros internacionais.

«Relembrar que este 
ABC também é a UM. Há 
um conjunto grande de jo-
gadores do ABC que re-
presentam a UM e a sele-
ção nacional universitária 
nos seus eventos nacionais 
e internacionais. Há uma 
simbiose entre aquilo que 
é o ABC e a UM e quere-
mos ver nos nossos jogos 
muitos estudantes».
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ÚNICO ATLETA DO ABC

Ricardo Pesqueira
na seleção nacional

Ricardo Pesqueira é 
o único atleta do ABC 
de Braga chamado 
para os trabalhos que 
a seleção nacional de 
andebol vai realizar no 
Porto, entre os dias 
30 de setembro e 3 
de outubro.

Os convocados:
Sporting: Hugo Fi-

gueira, Pedro Solha, 
Pedro Portela, Bruno 
Moreira, Fábio Maga-
lhães e Rui Silva.

FC Porto: Hugo Lau-
rentino, Ricardo Mo-
reira, Gilberto Duar-
te, Wilson Davyes e 
João Ferraz.

Madeira SAD: Telmo Ferreira.
Benfica: Dario Andrade, David Tavares, José Costa, 

Carlos Carneiro, Tiago Pereira e Cláudio Pedroso.
Águas Santas: Bosko Bjelanovic.
Os convocados concentram-se no próximo domingo, 

pelas 20h30, numa unidade hoteleira do Porto.
O treinador nacional é Rolando Sampaio.

DR
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13:21Terça feira, 25 de setembro de 2012
 
 Lisboa, 25 set (Lusa) -- O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Ulisses Pereira,
anunciou hoje a sua recandidatura, com o intuito de prosseguir o objetivo de tornar o andebol "mais
sustentável, mais desenvolvido, mais competitivo e mais forte".
 
 Ulisses Pereira aponta alguns aspetos que revestem de especial importância as eleições na FAP, como
o início do ciclo olímpico 2012/2016 e a crise económica e financeira que atravessa o país e o mundo e
que "não deixa ninguém de fora".
 
 "A FAP não é exceção e nos últimos anos tem assistido a uma diminuição da mobilização de recursos
públicos e privados para as suas atividades", refere Ulisses Pereira, considerando que tal "leva à
mudança de paradigma da gestão da modalidade".
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O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, anunciou, esta terça-feira, a
recandidatura, com o intuito de prosseguir o objetivo de tornar o andebol "mais sustentável, mais
desenvolvido, mais competitivo e mais forte".
 
 Ulisses Pereira aponta alguns aspetos que revestem de especial importância as eleições na Federação
de Andebol de Portugal (FAP), como o início do ciclo olímpico 2012/2016 e a crise económica e
financeira que atravessa o país e o mundo e que "não deixa ninguém de fora".
 
 "A FAP não é exceção e nos últimos anos tem assistido a uma diminuição da mobilização de recursos
públicos e privados para as suas atividades", refere Ulisses Pereira, considerando que tal "leva à
mudança de paradigma da gestão da modalidade".
 
 Segundo Ulisses Pereira, "esta situação leva a que se adeque as decisões da federação em função das
condições financeiras atuais e das prioridades da modalidade" e "desenvolver uma forte cultura de
inovação".
 
 "Para isso, defendo a promoção da proximidade entre todos os agentes da modalidade, dando voz às
associações regionais e de classe, bem como aos clubes, para um projeto comum a favor do andebol",
defende Ulisses Pereira.
 
 Ulisses Pereira foi eleito presidente da FAP a 31 de março, sucedendo ao demissionário Henrique
Torrinha, que alegou "razões pessoais e de saúde" para continuar o mandato que termina a 31 de
dezembro.
 
 O atual presidente da FAP recorda que nos últimos seis meses foram já tomadas medidas que vão ao
encontro dos objetivos propostos, como o envolvimento de figuras de referência da modalidade no
dia-a-dia da federação e o ajustamento dos quadros competitivos.
 
 "O reforço da relação com as associações regionais e de classe e a auscultação prévia das associações
e clubes na tomada de decisões relevantes para o andebol português" foram outras das medidas,
segundo Ulisses Pereira, posta em prática.
 
 Ulisses Pereira considera que "foram ainda dados passos significativos, tendo em vista a indispensável
estabilidade financeira da federação, como a reestruturação do passivo de curto prazo,
transformando-o em longo prazo.
 
 A FAP, de acordo com o presidente, está ainda em vias de concluir o pagamento de todas as dívidas a
árbitros e associações regionais e a estabelecer acordo para o pagamento faseado a fornecedores.
 
 "Ao mesmo tempo, vimos reforçada a representação portuguesa nos órgãos dirigentes da Federação
Europeia de Andebol (EHF) e anunciada a candidatura à organização do Campeonato da Europa de
2015, no escalão de sub-19 feminino", acrescenta.
 
 Ulisses Pereira considera que "há ainda um longo caminho a percorrer e que passa sobretudo pelo
ajustamento da federação à conjuntura económica atual, pela diminuição dos custos dos clubes,
aumentando a sua sustentabilidade, mas também pelo aumento da competitividade, a todos os níveis,
de clubes e seleções, no panorama nacional e internacional".
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 "Esperam-nos muitos e motivantes desafios para honrar e prestigiar o andebol", acrescentou.
 
 Ulisses Pereira referiu que oportunamente divulgará o programa com as linhas gerais da candidatura,
assim como a constituição da equipa que o acompanhará neste desafio, à exceção do Conselho de
Arbitragem, um órgão que, como sempre defendeu, deve ser constituído de forma independente.
 
 "Tenho objetivos bem definidos para o andebol, que passam por consolidar a mudança operada com
as eleições de 31 de março e centrar a federação na sua vocação", refere ainda Ulisses Pereira, na
carta de intenções divulgada hoje.
 
 publicado a 2012-09-25 às 15:16
 
 Para mais detalhes consulte:
 
 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=2790163
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Andebol
 
 25.09.2012 - 16:46
 
 O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Ulisses Pereira, anunciou a sua
recandidatura, com o intuito de prosseguir o objectivo de tornar o andebol "mais sustentável, mais
desenvolvido, mais competitivo e mais forte".
 
 Ulisses Pereira aponta alguns aspectos que revestem de especial importância as eleições na FAP,
como o início do ciclo olímpico 2012/2016 e a crise económica e financeira que atravessa o país e o
mundo e que "não deixa ninguém de fora".
 
 "A FAP não é excepção e nos últimos anos tem assistido a uma diminuição da mobilização de recursos
públicos e privados para as suas actividades", refere Ulisses Pereira, considerando que tal "leva à
mudança de paradigma da gestão da modalidade".
 
 Segundo Ulisses Pereira, "esta situação leva a que se adeqúe as decisões da federação em função das
condições financeiras actuais e das prioridades da modalidade" e "desenvolver uma forte cultura de
inovação".
 
 "Para isso, defendo a promoção da proximidade entre todos os agentes da modalidade, dando voz às
associações regionais e de classe, bem como aos clubes, para um projecto comum a favor do
andebol", defende Ulisses Pereira.
 
 Ulisses Pereira foi eleito presidente da FAP a 31 de Março, sucedendo ao demissionário Henrique
Torrinha, que alegou "razões pessoais e de saúde" para continuar o mandato que termina a 31 de
Dezembro.
 
 O actual presidente da FAP recorda que nos últimos seis meses foram já tomadas medidas que vão ao
encontro dos objectivos propostos, como o envolvimento de figuras de referência da modalidade no
dia-a-dia da federação e o ajustamento dos quadros competitivos.
 
 "O reforço da relação com as associações regionais e de classe e a auscultação prévia das associações
e clubes na tomada de decisões relevantes para o andebol português" foram outras das medidas,
segundo Ulisses Pereira, posta em prática.
 
 Ulisses Pereira considera que "foram ainda dados passos significativos, tendo em vista a indispensável
estabilidade financeira da federação, como a reestruturação do passivo de curto prazo,
transformando-o em longo prazo.
 
 A FAP, de acordo com o presidente, está ainda em vias de concluir o pagamento de todas as dívidas a
árbitros e associações regionais e a estabelecer acordo para o pagamento faseado a fornecedores.
 
 "Ao mesmo tempo, vimos reforçada a representação portuguesa nos órgãos dirigentes da Federação
Europeia de Andebol (EHF) e anunciada a candidatura à organização do Campeonato da Europa de
2015, no escalão de sub-19 feminino", acrescenta.
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 Ulisses Pereira considera que "há ainda um longo caminho a percorrer e que passa sobretudo pelo
ajustamento da federação à conjuntura económica actual, pela diminuição dos custos dos clubes,
aumentando a sua sustentabilidade, mas também pelo aumento da competitividade, a todos os níveis,
de clubes e selecções, no panorama nacional e internacional".
 
 "Esperam-nos muitos e motivantes desafios para honrar e prestigiar o andebol", acrescentou.
 
 Ulisses Pereira referiu que oportunamente divulgará o programa com as linhas gerais da candidatura,
assim como a constituição da equipa que o acompanhará neste desafio, à excepção do Conselho de
Arbitragem, um órgão que, como sempre defendeu, deve ser constituído de forma independente.
 
 "Tenho objectivos bem definidos para o andebol, que passam por consolidar a mudança operada com
as eleições de 31 de Março e centrar a federação na sua vocação", refere ainda Ulisses Pereira, na
carta de intenções divulgada.
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O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Ulisses Pereira, anunciou a sua
recandidatura, com o intuito de prosseguir o objectivo de tornar o andebol "mais sustentável, mais
desenvolvido, mais competitivo e mais forte". Ulisses Pereira aponta alguns aspectos que revestem de
especial importância as eleições na FAP, como o início do ciclo olímpico 2012/2016 e a crise económica
e financeira que atravessa o país e o mundo e que "não deixa ninguém de fora". "A FAP não é
excepção e nos últimos anos tem assistido a uma diminuição da mobilização de recursos públicos e
privados para as suas actividades", refere Ulisses Pereira, considerando que tal "leva à mudança de
paradigma da gestão da modalidade". Segundo Ulisses Pereira, "esta situação leva a que se adeqúe as
decisões da federação em função das condições financeiras actuais e das prioridades da modalidade" e
"desenvolver uma forte cultura de inovação". "Para isso, defendo a promoção da proximidade entre
todos os agentes da modalidade, dando voz às associações regionais e de classe, bem como aos
clubes, para um projecto comum a favor do andebol", defende Ulisses Pereira. Ulisses Pereira foi eleito
presidente da FAP a 31 de Março, sucedendo ao demissionário Henrique Torrinha, que alegou "razões
pessoais e de saúde" para continuar o mandato que termina a 31 de Dezembro. O actual presidente
da FAP recorda que nos últimos seis meses foram já tomadas medidas que vão ao encontro dos
objectivos propostos, como o envolvimento de figuras de referência da modalidade no dia-a-dia da
federação e o ajustamento dos quadros competitivos. "O reforço da relação com as associações
regionais e de classe e a auscultação prévia das associações e clubes na tomada de decisões
relevantes para o andebol português" foram outras das medidas, segundo Ulisses Pereira, posta em
prática. Ulisses Pereira considera que "foram ainda dados passos significativos, tendo em vista a
indispensável estabilidade financeira da federação, como a reestruturação do passivo de curto prazo,
transformando-o em longo prazo. A FAP, de acordo com o presidente, está ainda em vias de concluir o
pagamento de todas as dívidas a árbitros e associações regionais e a estabelecer acordo para o
pagamento faseado a fornecedores. "Ao mesmo tempo, vimos reforçada a representação portuguesa
nos órgãos dirigentes da Federação Europeia de Andebol (EHF) e anunciada a candidatura à
organização do Campeonato da Europa de 2015, no escalão de sub-19 feminino", acrescenta. Ulisses
Pereira considera que "há ainda um longo caminho a percorrer e que passa sobretudo pelo
ajustamento da federação à conjuntura económica actual, pela diminuição dos custos dos clubes,
aumentando a sua sustentabilidade, mas também pelo aumento da competitividade, a todos os níveis,
de clubes e selecções, no panorama nacional e internacional". "Esperam-nos muitos e motivantes
desafios para honrar e prestigiar o andebol", acrescentou. Ulisses Pereira referiu que oportunamente
divulgará o programa com as linhas gerais da candidatura, assim como a constituição da equipa que o
acompanhará neste desafio, à excepção do Conselho de Arbitragem, um órgão que, como sempre
defendeu, deve ser constituído de forma independente. "Tenho objectivos bem definidos para o
andebol, que passam por consolidar a mudança operada com as eleições de 31 de Março e centrar a
federação na sua vocação", refere ainda Ulisses Pereira, na carta de intenções divulgada.
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 A Federação Portuguesa de Andebol irá a eleições.
 
 O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Ulisses Pereira, anunciou hoje a sua
recandidatura, com o intuito de prosseguir o objetivo de tornar o andebol mais sustentável, mais
desenvolvido, mais competitivo e mais forte.
 
 Ulisses Pereira aponta alguns aspetos que revestem de especial importância as eleições na FAP, como
o início do ciclo olímpico 2012/2016 e a crise económica e financeira que atravessa o país e o mundo e
que não deixa ninguém de fora.
 
 A FAP não é exceção e nos últimos anos tem assistido a uma diminuição da mobilização de recursos
públicos e privados para as suas atividades, refere Ulisses Pereira, considerando que tal leva à
mudança de paradigma da gestão da modalidade.
 
 Segundo Ulisses Pereira, esta situação leva a que se adeque as decisões da federação em função das
condições financeiras atuais e das prioridades da modalidade e desenvolver uma forte cultura de
inovação.
 
 Para isso, defendo a promoção da proximidade entre todos os agentes da modalidade, dando voz às
associações regionais e de classe, bem como aos clubes, para um projeto comum a favor do andebol,
defende Ulisses Pereira.
 
 Ulisses Pereira foi eleito presidente da FAP a 31 de março, sucedendo ao demissionário Henrique
Torrinha, que alegou "razões pessoais e de saúde" para continuar o mandato que termina a 31 de
dezembro.
 
 O atual presidente da FAP recorda que nos últimos seis meses foram já tomadas medidas que vão ao
encontro dos objetivos propostos, como o envolvimento de figuras de referência da modalidade no
dia-a-dia da federação e o ajustamento dos quadros competitivos.
 
 O reforço da relação com as associações regionais e de classe e a auscultação prévia das associações
e clubes na tomada de decisões relevantes para o andebol português foram outras das medidas,
segundo Ulisses Pereira, posta em prática.
 
 Ulisses Pereira considera que "foram ainda dados passos significativos, tendo em vista a indispensável
estabilidade financeira da federação, como a reestruturação do passivo de curto prazo,
transformando-o em longo prazo.
 
 A FAP, de acordo com o presidente, está ainda em vias de concluir o pagamento de todas as dívidas a
árbitros e associações regionais e a estabelecer acordo para o pagamento faseado a fornecedores.
 
 Ao mesmo tempo, vimos reforçada a representação portuguesa nos órgãos dirigentes da Federação
Europeia de Andebol (EHF) e anunciada a candidatura à organização do Campeonato da Europa de
2015, no escalão de sub-19 feminino, acrescenta.
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 Ulisses Pereira considera que há ainda um longo caminho a percorrer e que passa sobretudo pelo
ajustamento da federação à conjuntura económica atual, pela diminuição dos custos dos clubes,
aumentando a sua sustentabilidade, mas também pelo aumento da competitividade, a todos os níveis,
de clubes e seleções, no panorama nacional e internacional.
 
 Esperam-nos muitos e motivantes desafios para honrar e prestigiar o andebol, acrescentou.
 
 Ulisses Pereira referiu que oportunamente divulgará o programa com as linhas gerais da candidatura,
assim como a constituição da equipa que o acompanhará neste desafio, à exceção do Conselho de
Arbitragem, um órgão que, como sempre defendeu, deve ser constituído de forma independente.
 
 Tenho objetivos bem definidos para o andebol, que passam por consolidar a mudança operada com
as eleições de 31 de março e centrar a federação na sua vocação, refere ainda Ulisses Pereira, na
carta de intenções divulgada hoje.
 
Por SAPO Desporto c/ Lusa
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vida de trabalho.
A boa razão, no caso de Ricardo Campos Costa, 56 
anos, foi o facto dele adorar comida japonesa desde 
aquele dia, em 1991, em que mordeu pela primeira 
vez a maçã – ou melhor, dito sem metáforas, provou 
peixe cru, em Dusseldorf, onde tinha ido a uma feira 
para ver equipamento de radiologia para o seu con-
sultório.
Ficou viciado em sushi, ao ponto de se ter iniciado 
na difícil arte de bem cortar o peixe cru durante um 
curso de cozinha dirigido por Tozé (à época chef no 
Cafeína), até que num belo domingo de Janeiro de 
2007 - num daqueles dias luminosos de Inverno 
de que o Porto tem o segredo, com um céu tão 
azul que até parece acabado de lavar – jurou a si 
próprio que ia fazer um restaurante.
Ricardo concede que, naquele domingo, não saiu 
cedo de casa, mas ficou consternado ao constatar 
que a partir das três da tarde não havia na cidade 
um sítio decente para um almoço tardio, e, depois 
de dar muitas voltas, deu por ele a trincar uma tos-
ta mista no Cais de Gaia.
Arranjou um local (o Ourigo, que comprou a Mário 
Ferreira), um sushiman, um chef a sério (António 
Vieira da Silva, o Tozé do Cafeína, a quem ofereceu 
40% da sociedade para o decidir a mudar) e em 
Julho o Sushi abria as portas.
 “Sou um verdadeiro homem do Porto. Nasci aqui. 
Amo a cidade. Temos de fazer alguma coisa por 
isto. Fiz o Shis por gosto e amor ao Porto”, con-
fessa Ricardo,1m95, que na adolescência, como 
era o matulão da turma, inevitavelmente foi parar 
ao desporto, chegando ao serviço do FC Porto, 
um dos mais célebres andebolistas internacionais 
portugueses, ao ponto de ter sido convidado para 
jogar no Barcelona. 
Continua com o nariz no ar, a farejar novos negó-
cios. Uma das coisas que aprendeu na vida é que 
o gato gordo não caça ratos. “ A pior coisa que 
nos pode acontecer é tornarmo-nos gatos gor-
dos”, conclui Ricardo, que vai abrir um novo Shis, 
no Passeio dos Clérigos, com Pedro Lemos como 
chef e um objetivo: conquistar uma estrela Michelin.

Jorge Fiel
subdiretor do Jornal de 

Notícias (foi diretor do 
Briefing entre março de 

2010 e maio de 2011)

E que tal umas lulinhas recheadas?

Sou uma pessoa de formatos. E  no Shis  o meu for-
mato consiste em pedir as lulinhas recheadas com 
camarão, rúcula e coentros. Claro que tenho planos 
B. Também gosto muito do bife de atum, com te-
riyaki balsâmico e tagliolini de legumes, bem como 
da variada oferta de sushi e sashimi. No vinho é que 
me mantenho irredutivelmente fiel ao Kopke branco, 
bem fresco.   
Dizer que o Shis é o melhor restaurante do Porto é 
uma afirmação subjetiva, suscetível de gerar acesas 
discussões – e nem sequer tenho a certeza de que o 
seja. Mas se escrever que é o mais bem localizado já 
estou a entrar nos domínios seguros da incontestável 
objetividade, da unanimidade consensual.
Instalado em cima da areia da primeira praia do Por-
to, a do Ourigo, o Shis é imbatível em vistas para o 
mar e Paulo Lobo, há que dizê-lo, caprichou ao assi-
nar uma decoração adequada à invejável localização 
do restaurante.    
Apesar de já ter completado cinco anos, apesar da 
crise, apesar de ter cem lugares, apesar de todos 
estes apesares, o Shis continua na moda, pelo é ir-
responsável aventurar-se a aparecer sem reserva – e 
se quer um conselho peça uma mesa na esplanada, 
pois Ricardo Campos Costa, o dono, não poupou 
no investimento para garantir o conforto dos clientes 
que preferem o ar livre, mesmo em dias de intempérie.
Não é preciso matutar muito para perceber porque 
é que o Shis continua na moda. O segredo está na 
combinação entre a qualidade e a flexibilidade.   
A carta é flexível, já que nela convivem pacificamente 
soluções japonesas, contemporâneas e de fusão. O 
ambiente também é flexível, pois na clientela convi-
vem alegremente homens (e mulheres de negócios) 
com pares de namorados que buscam no lugar um 
suplemento de romantismo. O Shis continua in por 
ser flexível e, ainda, por ter ao leme um empresário 
sabedor e arrojado.
Há sempre uma boa razão para um antigo internacio-
nal de andebol, que se tornou um médico radiologis-
ta, com nome feito na praça e sócio da CUF nos ne-
gócios da saúde, investir num restaurante uma soma 
superior ao que 80% dos portugueses ganham numa 

Shis
Praia do Ourigo

Esplanada do Castelo
Foz do Douro, Porto

T. 226 189 593 

Restaurante
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