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A1

Açoriano Oriental   Tiragem: 5008

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,82 x 34,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31588794 25-08-2010
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A2

Desportivo de Guimarães   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,60 x 9,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31576475 24-08-2010

central treina À eXperiÊncia no XICO ANDEBOL

Eduardo Fernandes pode entrar
eduardo fernandes poderá ser 

o próximo reforço do Xico ande-
bol. o central ainda vinculado ao 
callidas clube, de Vizela, treina 
à experiência na equipa de nuno 
Santos e, ao que tudo indica, po-
derá mesmo reforçar o grupo. a 
qualidade do jogador está aferida 
e agora tudo depende da desvin-
culação que a Direcção do Xico 
vai tentar obter junto do callidas, 
perspectivando-se que não haja 
entraves nesse sentido, uma vez 
que eduardo fernandes tem a 
possibilidade de jogar ao mais alto 
nível.

o central poderá, no entanto, 
não ser o último reforço da equi-

pa vimaranense, uma vez que o 
plantel é ainda curto para encarar 
as competições nacionais e inter-
nacionais em que o Xico andebol 
estará envolvido - recorde-se que 
disputará, pela primeira vez no 
seu historial, a taça das taças.

nuno Santos pretende ter um 
leque mais vasto de soluções 
para poder atacar todas as com-
petições e, nesse sentido, o plan-
tel continua aberto a entradas.

relativamente à preparação do 
Xico, no último sábado a equipa 
garantiu o primeiro triunfo de pré-
temporada, ao derrotar o vizinho 
ac fafe por 35-31. os jogadores 
de nuno Santos já deram mostras 

de evolução, depois das derrotas 
averbadas diante de isave/7 fon-
tes e aBc - esta última a meio da 
semana passada por esclarece-
dores 25-40.

para esta semana não estava 
inicialmente agendado qualquer 
jogo de preparação, mas é pro-
vável que ainda hoje - à hora do 
fecho da edição não estava confir-
mado - o Xico defronte o Ginásio 
de Santo Tirso e que até ao fim-
de-semana realize igualmente um 
particular com o maria Balaio.

para o dia 4 de Setembro man-
tém-se agendado o jogo com o 
avanca, marcado para as 21 ho-
ras.
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A3

Diário do Sul   Tiragem: 7000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 14,51 x 23,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31577015 21-08-2010

Página 3



A4

Tribuna das Ilhas   Tiragem: 1000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,33 x 8,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31576968 20-08-2010

Página 4



A5

Via Rápida   Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,36 x 13,86 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 31577064 19-08-2010
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Via Rápida   Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 14,51 x 1,90 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 31577064 19-08-2010
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