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Alemanha e Espanha reedi-
tam hoje em Durban, em
jogo das meias-finais do
Mundial, a final do Euro-
peu de 2008. “Oxalá quarta-
-feira [hoje] seja um grande
dia para o futebol espa-
nhol”, referiu David Villa,
máximo goleador da prova
com cinco golos. O seleccio-
nador espanhol, Vicente
Del Bosque, respeita muito
a equipa germânica porque
“desde pequenos que se

sabe que a Alemanha vai
sempre às finais”.

Joachim Löw, o técnico
alemão, já disse que “tem
oportunidade para vencer a
Espanha” pois as equipas
estão “ao mesmo nível”. O
espanhol Fabregas está em
dúvida e Albiol, lesionado,
não joga. Müller, castigado,
também está fora do jogo.

HOJE:

ALEMANHA-ESPANHA, 19H30 (RTP & SPTV)

Durban acolhe reedição
de final europeia
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CLUBE ORGANIZOU JOGO DE DESPEDIDA

Capitão Cid despediu-se
após carreira de 24 anos 

Aos 35 anos, depois de 21 épo-
cas a jogar andebol, primeiro no 
Desportivo Francisco de Holanda 
e na última época ao serviço do 
Xico Andebol, José Rodrigues 
decidiu colocar um ponto final na 
longa carreira. Uma decisão que  
Cid, o capitão do Xico, antecipa-
damente comunicou ao seu clube 
de sempre, seja qual for o seu 
nome.

Na sexta-feira, após a recep-
ção no Salão Nobre da Câmara 
Municipal, José Rodrigues foi ho-
menageado pelo clube, num jogo 

CONFISSÃO DE PAULA FERRÃO

“Ficamos surpreendidos com
um apoio tão grande da Câmara”
O discurso de António Magalhães foi a alavanca para a decisão da Direcção do Xico Andebol, que 
já estava a amadurecer a ideia de efectivar a inscrição na Taça das Taças.

BRUNO FREITAS
Minutos depois de ter recebi-

do o apoio da Câmara Municipal 
para participar na Taça das Taças, 
Paula Ferrão anunciou que o clu-
be efectivará a inscrição junto da 
Federação de Andebol de Portu-
gal. “Vamos participar nas compe-
tições europeias. A nossa decisão 
está tomada, só temos de infor-
mar o presidente da Federação”, 
afirmou ao DESPORTIVO.

Na base da resposta positiva 
está o discurso de António Ma-
galhães, que não poupou elogios 
ao trabalho da Direcção do Xico 
Andebol, na pessoa de Paula Fer-
rão, e a garantia da Câmara de 
ajudar a encontrar mais apoios. 
“Foi muito importante receber este 
apoio. Estava a ouvir o discurso 
do senhor Presidente e olhei para 
a cara dos meus colegas de Di-
recção. Percebi nos seus rostos 
que era isto que precisávamos de 
ouvir para avançar.” Paula Ferrão 
confessou ter ficado “surpreen-
dida” com o apoio demonstrado 

de confraternização que reuniu os 
jogadores no pavilhão do clube vi-
maranense. “Esta decisão já esta-
va tomada desde o ano passado. 
Só não abandonei há um ano de-
vido ao projecto que surgiu, acre-
ditei bastante que podíamos fazer 
coisas bonitas com este grupo, 
mas nunca pensei que podíamos 
ser vencedores da Taça de Portu-
gal”, conta ao DESPORTIVO.

Para já, José Rodrigues ainda 
não sente saudades do andebol. 
Porque, explica, “esta decisão foi 
muito amadurecida. É claro que 

estou um bocado triste por aban-
donar o andebol, mas estava pre-
parado para isto. Além disso, a 
emoção da conquista da Taça de 
Portugal, numa época fantástica a 
todos os níveis, faz com que ainda 
esteja a viver momentos de mui-
ta alegria, que dificilmente serão 
apagados da minha memória. Foi, 
a todos os níveis, uma época mar-
cante para a minha carreira.”

Sócio do Xico Andebol, José 
Rodrigues garante que vai “conti-
nuar sempre a preocupar-me com 
o clube”.

por António Magalhães ao Xico 
Andebol. “Estava à espera de um 
pequeno apoio da Câmara, não 
esperava um apoio tão grande. 
Estou sensbilizada porque não 
contava com tanto.”

Assim, no seu segundo ano de 
vida, o Xico Andebol terá a opor-
tunidade de disputar novamente 
uma prova europeia, neste caso 
a Taça das Taças. “É uma prova 
muito mais complicada. Vamos 
estar mesmo entre os melhores 
de cada país. Vamos ver o que é 
possível fazer. Nós estamos lá, os 
outros não estão. Compete-nos 
continuar a apostar nos treinado-
res e jogadores do clube.”

A recepção no Salão Nobre da 
Câmara pelo Executivo Municipal 
“foi um momento muito bonito para 
a vida do Xico Andebol. Fizemos 
agora um ano e isto é um prémio 
para uma época a todos os níveis 
maravilhosa. É o reconhecimento 
do trabalho que desenvolvemos 
com muito esforço ao longo do úl-
timo ano.”
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Encontro Nacional 
Mínis no CCRAM 

Nos próximos dias 1 a 4 de Julho, 
o Centro Cultural e Recreativo do 
Alto do Moinho, em parceria com 
a Associação de Andebol de Se-
túbal e a Federação de Andebol 
de Portugal vai realizar o Encontro 
Nacional de Minis, que vai reunir 
no concelho do Seixal cerca de 
600 crianças dos 9 aos 11 anos, 
oriundas de todo o território nacio-
nal, incluindo as Ilhas.
O evento será finalizado com uma 
Cerimónia de Encerramento, a 
realizar no Pavilhão Municipal do 
Alto do Moinho, no dia 4 de Julho, 
pelas 12h00, seguido de almoço.
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