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O ANDEBOL. Com  vitória sobre Israel 
(29-24), a Seleção masculina de 
sub-18 terminou o Grupo A do 
Europeu na 3,' posição. Hoje é dia de 
folga, seguem-se jogos com a 
Noruega e Roménia, no Grupo Ida 
Ronda Intermédia. 

Página 1



A2

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,33 x 10,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76307160 13-08-2018

Às 18 horas
Xico Andebol: 
nova direcção
toma hoje posse

A nova direcção do Xico An-
debol toma posse hoje às 18
horas em Guimarães.
“Chegou a hora de escrever-
mos mais um capítulo da
nossa história” e “chegou a
gora de criarmos sinergias ca-
da vez mais fortes para que o
nosso clube continue a cres-
cer”, lê-se no convite que
aquela colectividadade vima-
ranense enviou aos órgãos de
informação. O próximo execu-
tivo do Xico vai ter como pre-
sidente Diogo Leite Ribeiro,
antigo jogador do clube, para
um mandato de dois anos.
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ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

O jogo entre Fermentões, clube
orientado pelo bracarense José
Vieira que subiu ao escalão
maior, e o AC Fafe, cuja equipa
vai ser orientada por Victor
Tchikoulaev, referente à ronda
inaugural do campeonato nacio-
nal Andebol 1, vai ser disputado
na quarta-feira 26 de Setembro.
Além deste, também o encontro
FC Porto-Madeira será adiado,
mas para 29 de Setembro. 

O adiamento foi pedido pelo
Fermentões, mas o AC Fafe não
colocou qualquer dificuldade.
Aliás, os fafenses ainda não têm
em curso os trabalhos de prepa-
ração, prevendo-se para hoje ou
amanhã a apresentação em Fafe
de Tchikoulaeve - que regressa
após uma fase de trabalho em
Angola - para acertar detalhes.

De resto, a ronda inaugural vai
ser disputada dia 1 de Setembro,
com os jogos ABC/UMinho-
Avanca, Benfica-ISMAI, SC
Horta-Sporting, Águas Santas-
Boa Hora e Belenenses-Arsenal
da Devesa, embora neste caso os
bracarenses tenham vindo a de-
senvolver esforços para também
adiar o jogo, o clube do Restelo
não concordou.

Em Fermentões, a equipa
orientada por José Vieira tem
hoje início dos trabalhos de pre-
paração da época, sendo certos
reforços que foram sendo anun-
ciados nas últimas duas sema-

nas. O clube vimaranense asse-
gurou entre as caras novas, vá-
rios reforços com experiência de
Andebol 1, como são os casos de
Rui Rolo e  Gonçalo Areias (am-
bos jogadores de primeira linha,
ex-Arsenal da Devesa),  

João Martins e Paulo Silva.
são também jogadores de prime-
ra linha que  estavam sem clube
e que aceitaram propostas para
voltar a competir. 

Nascido em 1982, o bracarense
Paulo Jesus Silva é um lateral
esquerdo de 1,98 metros expe-
riente, que já passou por clubes
como Boavista,  Pallamano
Pressano de Itália (entre 2008 e
2014) e ABC, tendo feito parte
da equipa academista que, em

2004/2005, atingiu uma final da
Taça Challenge, perdida para os
suíços do Wacker Thun.

Segundo José Vieira, este é um
jogador que “mantém todas as
capacidades, pois embora não
tenha bos últimos tempos estado
em competição tem continuado
a fazer a sua manutenção física
no ginásio e o facto de ter 35

anos permite um equilíbrio da
sua experiência com os outros
jogadores mais jovens”.

José Vieira destaca ainda que é
“mais uma ajuda, nu contexto
em que o Fermentões não dispõe
de orçamento para ir contratar
jogadores 100% profissionais”.

O treinador, nas declarações
que prestou ontem ao Correio do
Minho por telefone, confirmou
também ter assegurado a perma-
nência de vários jogadores que
transitam da temporada passada,
como a continuidade de Filipe
Caniço e Hélder Cunha, ou de
Raúl Nunes, guarda-redes que já
tinha interrompido a ligação ao
clube no decorrer da época, mas-
que regressa agora.

Adiado para dia 26 de Setembro
dérbi minhoto Fafe-Fermentões
JOGO DA RONDA INAUGURAL inicialmente marcado, como os outros, para 1 de Setembro, foi adiado
para dia 26 de Setembro, quarta-feira.

DR

José Vieira, treinador do Fermentões

DR

Victor Tchikoulaev, treinador do AC Fafe

lll
Victor Tchikoulaev deve
apresentar-se hoje ou
amanhã em Fafe para
acertar detalhes relativos
ao início de época como
treinador do AC Fafe.
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Primeiro teste
ABC perde com
Benfica em jogo
de preparação

A equipa sénior  masculina de
andebol do ABC/UMinho per-
deu sábado, na Luz, com o
Benfica o seu primeiro jogo
de preparação para a época
2018/19.   Os ‘encarnados’,
que iniciaram mais cedo a
pré-temporada, tendo inclu-
sivamente jogado com os vi-
ce-campeões europeus do
HBC Nantes, venceram por
37-22, uma superioridade
que já se manifestava ao in-
tervalo, quando a turma da
Luz já ganhava por 19-10. 
O jogo foi disputado à porta
fechada, sem assistência.
No próximo dia 18, o ABC vai
a Pontevedra, na Galiza, jogar
com o Teucro.  Dia 21, terça-
feira, é o Teucro de Ponteve-
dra a visitar no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite o ABC. 

§andebol 
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tome nota 
HOJE

CONCERTO DE
PAULO SOUSA

Feira de São Mateus
22h00

Paulo Sousa foi um dos no-
mes mais solicitados para
subir este ano ao palco prin-
cipal da feira.

DJ GIL B

Ice Club
23h45

Gil B é o dj convidado para
uma noite de animação dedi-
cada ao reggaeton.

AMANHÃ

OFICINA DE 
FILOSOFIA

Quinta da Cruz
14h30 

Todas as terças e quintas-fei-
ras até ao final de Agosto, a
Quinta da Cruz recebe as ofi-
cinas de Filosofia e Teatro
para crianças. Os temas de
amanhã e quinta-feira são
‘Conectados: virtualidade ≠
realidade’ e ‘Espaço, tempo
(habitar a presença)’.

CONCERTO DE 
SÉRGIO LUCAS

Feira de São Mateus
22h00

Sérgio Lucas, natural de São
Pedro do Sul, sobe ao palco
principal da feira.

HYM-R E MC DY

Ice Club
23h45

Hym-R e MC Dy são os con-
vidados para uma festa em
véspera de feriado.

PRÓXIMOS DIAS

CONCERTO DE 
MICKAEL CARREIRA

Feira de São Mateus
Quarta-feira, 22h00

Mickael Carreira sobe pela

primeira vez ao Palco San-
tander da Feira de São Ma-
teus e promete encantar os
fãs com o seu estilo român-
tico e ritmos latinos conta-
giantes.

QUARTAS 
DE VERÃO

Ice Club
Quarta-feira, 23h45

O dj Tbe Boss é o convidado
para a iniciativa Quartas de
Verão.

CONCERTO DAS
GOLDEN SLUMBERS

Feira de São Mateus
Quinta-feira, 22h00

As Golden Slumbers sobem
ao palco da feira para um es-
pectáculo de música ‘indie’.

SUNSET

Farminhão
Sexta-feira, 16h10

Nas piscinas de Farminhão
realiza-se uma sunset party.

CONCERTO DE
RICHIE CAMPBELL

Feira de São Mateus
Sexta-feira, 22h00

Richie Campbell sobe ao
palco principal da feira para
animar o público.

FRIDAY NIGHT OUT

Ice Club
Sexta-feira, 23h45

‘Friday Night Out’ é o lema
para uma noite que tem
Bryan Wilson como convi-
dado.

TORNEIO 
INTERNACIONAL
DE ANDEBOL

Pavilhão Cidade 
de Viseu
Sábado, 18h00

Arranque da 20.ª edição do
Torneio Internacional de An-
debol de Viseu, organizado
pela Federação de Andebol
de Portugal e pela Associa-

ção de Andebol de Viseu,
com o apoio do Município
de Viseu.  

CONCERTO DE ANA
MOURA

Feira de São Mateus
Sábado, 22h00

A fadista Ana Moura sobe ao
palco principal da feira para
um espectáculo que se es-
pera memorável.

FAZ GOSTOSO

Ice Club
Sábado, 23h45

‘Faz gostoso’ é a proposta da
discoteca para esta noite que
conta com a presença de No
Maka.

RUCA E AMIGOS

Feira de São Mateus
Domingo, 10h00

O espectáculo do “Ruca”
sobe ao palco principal da
feira. O público é convidado
a conhecer, cumprimentar e
tirar fotografias com os seus
personagens favoritos.

DANÇANDO 
NO MUSEU

Museu Nacional 
Grão Vasco
Domingo, 16h00

O Jardim da Alma e o Centro
Kailas, em parceria com o
Museu Nacional Grão Vasco,
convidam para uma oficina
de danças circulares sagra-
das nos claustros.

ROTA DA 
CARQUEJA

Barreiros
Domingo, 17h30

No âmbito do projecto Per-
cursos Activos realiza-se
uma caminhada pela Rota da
Carqueja. A concentração é
feita às 17h00, no Largo da
Carvalha. A distância do per-
curso é de 3,65 quilómetros.
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