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> paulo machado

O plantel do Xico Andebol ar-
rancou na máxima força para a
época 2012/2013. Viktor Tchi-
koulaev está de regresso ao co-
mando-técnico da equipa vi-
maranense e conta com um
plantel reforçado, face ao regres-
so de Nuno Silva (ex-Madeira
SAD) e ainda a contratação de
um trio proveniente do ABC de
Braga: Mário Peixoto, Rui Lou-
renço e João Rodrigues. 

Na abertura da temporada des-
portiva, Tchikoulaev começou
por mostrar-se cauteloso: “Não
vou dizer que a meta do Xico é
fazer melhor que o ano passado.
Vamos pensar jogo, vamos tra-
balhar para preparar o jogo con-
tra o Fafe que é o primeiro e de-
pois o seguinte”. Entretanto,
deixou patente o sonho: “No
campeonato existem doze equi-
pas e um título em questão. Há
equipas que dizem lutar por esse
título e pergunto, porque não o

Xico lutar pelo título e fazer
parte desse lote de equipas? Va-
mos até onde chegamos...”,
salientou Tchikoulaev. O antigo
internacional português disse
“sentir-se em casa” após uma
breve passagem por Espanha.
Quanto ao plantel, mostrou-se

satisfeito. “Estamos contentes
com os jogadores que temos e
vamos fazer o nosso trabalho
para entrar no campeonato com
toda a força do mundo”, referiu. 

“A ambição é sempre a mesma:
ganhar. Apenas estamos preocu-
pados com o que vai acontecer

dentro das quatro linhas e vamos
fazer o nosso trabalho da melhor
maneira possível, contando com
todas as limitações do Xico An-
debol, para mostrar a todas as
pessoas que o Xico está vivo e
vao responder da melhor forma
possível”, referiu o treinador.

ANDEBOL I DIVISÃOXICO ANDEBOL APRESENTOU-SE ONTEM AOS TRABALHOS

> p. m.

O novo presidente do Xico An-
debol dirigiu-se em particular
aos atletas que compõem a
equipa sénior. “São o exemplo
do que deve ser o desporto em
Portugal. Estão cá pela vontade
de jogar”, apontou o dirigente,
mostrando a gratidão pelo con-
tributo dos jogadores. “É devida
uma palavra a todos os atletas,
porque são os únicos no país que
a este nível competem de uma
forma completamente gratuita.
Isto é desporto-deporto e não
desporto-interesse. É com estes

atletas que vamos caminhar para
a autonomia e no futuro dar pas-
sos mais largos de âmbito na-
cional”, salientou, com espe-
rança o presidente do Xico. 

Eleito há pouco tempo, Fer-
nando Alves Pinto apontou ain-
da o caminho da recuperação.
“O clube esteve doente, perto da
morte. Neste momento estamos
em convalescença. Esperamos
ter um clube saudável dentro de
um mês e esse é o objectivo
traçado por esta direcção. Que-
remos equilibrar as finanças do
clube em dois/três meses e reor-
ganizar dentro de um ano”.

FERNANDO ALVES PINTO — PRESIDENTE DO XICO ANDEBOL

“Atletas são exemplo do desporto em Portugal”

Jogadores Clube anter ior
Ricardo Castro Xico Andebol
Duarte Silva Xico Andebol
Tiago Cunha Xico And (júnior)
Gustavo Castro Xico Andebol
José Teixeira Xico Andebol
Pedro Correia Xico Andebol
João Rodrigues ABC de Braga
Mário Peixoto ABC de Braga
André Caldas ABC de Braga
Pedro Carvalho Xico And (júnior)
Luís Sarmento ABC de Braga
João Gonçalves ABC de Braga
João Martins Xico And (júnior)
Hugo Fernandes ABC de Braga
Rui Lourenço ex-ABC de Braga
Nuno Silva ex-Madeira SAD
Jaime Barreiros ex-Xico Andebol
Filipe Magalhães sem clube

PLANTEL  2012/2013

Staff-técnico

Viktor  Tchikoulaev (treinador)
Ana Paula Ferrão (dirigente desportivo)
José Rodrigues Cid (dirigente desportivo)

Porque não lutar pelo título?
Iniciou um novo ciclo no Xico Andebol, com Viktor Tchikoulaev a assumir o comando
da equipa e a deixar patente a ambição que o caracteriza. “O campeonato tem doze equipas
e porque não o Xico lutar pelo título como as outras? Vamos ver...” disse o treinador.

ROSA SANTOS

Plantel do Xico Andebol conta com quatro reforços sonantes para a nova época

Apresentação
com Sporting no
dia 30 de Agosto

O Sporting é o adversário que
irá apadrinhar a apresentação
do Xico Andebol, no final do
mês. Pelo segundo ano
consecutivo, os ‘leões’ são os
convidados do conjunto
escolar, no jogo que serve para
apresentar o plantel à sua
massa associativa.
O encontro está marcado para 
o dia 30 de Agosto, uma
quinta-feira, às 19 horas, 
no Pavilhão do Desportivo
Francisco de Holanda. Nos dias
17 e 18, o Xico irá participar no
Torneio ‘O Rosal’, em Espanha.
Já entre 24 e 25 de Agosto, vai
disputar o Torneio de Andebol
de Fafe, defrontando o ABC e o
Águas Santas.

R. S.

Tchikoulaev e o presidente

ROSA SANTOS

Fernando Alves Pinto apelou ao envolvimento da comunidade vimaranense
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Xico Andebol promete 
espírito vencedor

LUÍS FILIPE SILVA

O Xico Andebol apre-
sentou ontem a sua equi-
pa sénior para a tempo-
rada 2012/13 que prome-
te ser de total mudança 
para a coletividade vima-
ranense.

Na sua intervenção, o 
presidente Alves Pinto 
traçou os objetivos para 
esta época que passam 
por uma reorganização do 
clube e reabilitação em 

termos financeiros. «Es-
tivemos doentes e perto 
da morte. Neste momen-
to, estamos em convales-
cença e esperamos dentro 
de um mês ter um clube 
saudável.

Demos três meses para 
equilibrar as finanças do 
clube e meio ano para 
reestruturar e reorgani-
zar completamente este 
clube. No final do ano, o 
Xico será um clube autó-
nomo, independente e ca-

paz de competir ao mais 
alto nível no andebol na-
cional», destacou.

Agradecimento 
aos atletas

O dirigente dirigiu ain-
da um agradecimento aos 
atletas pelo modo dedica-
do como têm representado 
o clube. «São os únicos no 
país que a este nível com-
petem de uma forma total-
mente gratuíta. Isto é von-
tade de jogar andebol

É com estes jovens que 
vamos ter um grande fu-
turo», disse.

Alves Pinto elogiou ain-
da o treinador contratado 
esta temporada que o pró-
prio fez questão de inte-
grar no projeto. «Vamos 
para as competições com 
uma equipa de trabalho, 
personificada na figura do 
Viktor Tchickoulaev, ga-
rante de um trabalho sé-
rio, profissional e prospe-
tivo», sublinhou.

LUÍS FILIPE SILVA

PLANTEL APRESENTADO COM QUATRO REFORÇOS

Plantel do Xico Andebol para 2012/13

Tchickoulaev está de regresso à casa onde começou 
a sua carreira como técnico de andebol e mostrou-se 
extremamente feliz com isso. «Estou em casa», disse 
o treinador no dia da apresentação do plantel do Xico 
Andebol para 2012/13.

No que concerne aos objetivos para esta tem-
porada, Tchickoulaev sublinhou que «passa por 
vencer jogo a jogo».

«O nosso pensamento é ganhar. Estamos 
a trabalhar para isso e só estamos preocu-
pados com o que vai acontecer dentro das 
quatro linhas. 

Tenho a certeza de que vamos fazer tudo 
para dar uma boa imagem e dizer que o Xico está 
vivo no panorama do andebol português», destacou o 
treinador.

Sobre o plantel de 17 jogadores que tem à sua dis-
posição, Tchickoulaev preferiu não falar em eventuais 

reforços, mas sim em enfatizar as presenças.
«Temos um plantel tem 17 jogadores jovens e cheios de 

ambição e de fazer coisas boas no andebol português.
Temos estes jogadores e temos de estar contentes 

com isso», disse.
O treinador rejeitou também fazer um termo de 
comparação entre aquilo que foi a temporada 

passada e o que poderá vir a ser esta.
«Cada ano tem a sua história. Este ano vai 

ser completamente diferente. A minha filosofia 
passa por trabalhar jogo a jogo. 
Há 12 equipas no campeonato e todas podem 

ser candidatas a vencer a prova. 
Temos é que trabalhar bem e colocar a equipa 

preparada para enfrentar o primeiro jogo do campeonato 
no dia 15 de setembro», disse o técnico ao serviço do 
clube vimaranense que vai disputar o campeonato de 
andebol 1.

Tchickoulaev está «em casa»

Quatro 
reforços e três jogadores oriundos dos juniores foram as novidades na 

equipa do Xico

Tchikoulaev 
está muito 

satisfeito por regressar ao comando técnico do 
Xico Andebol

LUÍS FILIPE SILVA

Tchikoulaev, técnico do Xico Andebol

17 JOGADORES
P NOME CLUBE

GR Ricardo Castro Xico Andebol

GR Pedro Carvalho Júnior Xico Andebol

GR Hugo Fernandes Xico Andebol

LE Tiago Cunha Júnior Xico Andebol

LE José Teixeira Xico Andebol

P Gustavo Castro Xico Andebol

P João Rodrigues ABC

P João Gonçalves Xico Andebol

PD Pedro Correia Xico Andebol

PD João Martins Júnior Xico Andebol

PE Mário Peixoto ABC

PE André Caldas Xico Andebol

PD Rui Lourenço ABC

C Luís Sarmento Xico Andebol

U Nuno Silva Madeira SAD

U Jaime Barreiros Xico Andebol

U Filipe Magalhães Sem clube

Alves Pinto, presidente

Entradas

João Rodrigues (ex-
ABC); Mário Peixoto 
(ex-ABC); Rui Lourenço 
(ex-ABC) e Nuno Silva 
(ex-Madeira SAD).

Equipa técnica

Treinador: Viktor Tchi-
ckoulaev 
Dirigente Desportivo: 
Paula Ferrão
Dirigente Desportivo: 
José Rodrigues Cid
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Andebol do Vitória

Bruno Sobreira volta
ao “Antoine Velge”
O “central” Bruno Sobreira, um jovem jogador, vai voltar esta época
ao andebol sénior vitoriano, depois de na temporada transacta ter
representado o Belenenses, o seu clube de origem antes de uma
primeira experiência em Setúbal. É um reforço com significado para
os vitorianos que disputarão de novo o Campeonato Nacional da II
Divisão e que se junta a alguns nomes que já passaram pelo “Antoi-
ne Velge”, a exemplo de André Praxedes.

A Secção der andebol dos vitorianos, ao que apurámos, conseguiu
a continuidade de jogadores como o guarda-redes Ricardo Martins,
os irmãos Fuzeta (que vêm em conjunto desde os primeiros passos
da formação) e está a caminho o entendimento com outro guarda-
redes, Dinis, que também já esteve no clube.

Noutro plano, há esperança de que se possa encontrar uma forma
de jogadores muito experientes como Rui Mamede e Francisco Ba-
calhau continuarem a jogar com a camisola vitoriana, se bem que
nesta matéria nada esteja definido.

Ricardo Palma continua a coordenar a equipa técnica e Rui Batista
vai orientar a equipa de juniores que é retomada formalmente para
esta época.
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