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A1

ID: 30982365

10-07-2010

Tiragem: 13109

Pág: 44

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,00 x 2,81 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A2

ID: 30982589

10-07-2010

Tiragem: 115409

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,36 x 5,22 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Açoriano Oriental
A3

ID: 30968857

09-07-2010

Tiragem: 5010

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,91 x 6,62 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Expresso do Ave
A4

ID: 30971891

07-07-2010

Tiragem: 6000

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 27,62 x 25,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Homenagem

Xico Andebol vê Europa mais perto

{ANTÓNIO MAGALHÃES PROMETE APOIO
INCONDICIONAL POR PARTE DA CÂMARA}
executivo camarário recebeu atletas e dirigentes do xico andebol para lhes prestar homenagem. face às reticências
dos responsáveis do clube em relação às competições europeias, antónio magalhães encorajou-os a ir em frente.
pós a brilhante
vitória na Taça
de Portugal,
toda a estrutura do Xico
Andebol foi
recebida na
câmara municipal como
forma de homenagem. Após ter
anunciado que o clube não
poderia participar nas competições europeias, Paula
Ferrão, presidente do clube, foi
encorajada a avançar por
António Magalhães. O presidente da câmara prometeu ajudar naquilo que fosse possível,
disponibilizando a verba que
fosse possível e, ao mesmo
tempo, afirmando que o executivo camarário procuraria
incentivar as forças da cidade
a apoiar a colectividade.
Numa cerimónia emotiva, António Magalhães afirmou que o feito do Xico
Andebol "tocou todos aqueles
que representam os munícipes
de Guimarães". "Sabemos do
esforço que fizeram nesta caminhada triunfal e dos poucos
apoios que receberam. Mesmo
assim, conseguiram ser dignos
representantes de Guimarães.
Estão de parabéns."
O edil reconhece que
os tempos são de crise e
percebe a relutância de Paula
Ferrão em levar o Xico às
provas europeias. No entanto,
tal conquista não deve ser

A

menosprezado, pelo que a
câmara se irá empenhar a
fundo de forma a ajudar o
clube. "Os tempos são de crise,
mas se entender que os feitos
destes jovens exigem que o Xico
Andebol participe na competição que tem direito, a senhora vá por diante porque, ou
com recursos da autarquia, ou
com algumas capacidades que
temos para motivar terceiros,
não os vamos deixar ficar mal.
São o orgulho desta terra.
Estamos convosco, reconhece-

mos o vosso feito, não vamos
deixar ficar por mãos alheias a
responsabilidade de todos
quanto gostam de desporto e
querem afirmar a sua terra."
Para Paula Ferrão, as
palavras do autarca tivera o
condão de retirar parte da
pressão. "Fiquei bastante sensibilizada. A direcção estava sem
saber o que fazer". Para a presidente do Xico, a época protagonizada deve-se, em grande
medida, ao apoio recebido por
parte do executivo. "O presi-

dente confiou em nós, foi o
principal impulsionador dos
sucessos que atingimos este
ano", confessa a dirigente.
O percurso do Xico foi
ainda bem reconhecido com um
troféu da Gala do Desporto.
Como afirma o vereador para a
área, Amadeu Portilha, tratase de "repor uma injustiça".
"Quando marcamos a gala do
desporto há cerca de 8 meses
não nos passava pela cabeça
que nesse fim-de-semana houvesse a disputa da final da

taça de Portugal. Ainda
bem que houve e que vocês a
venceram."
Antes, na reunião de
câmara, o Xico já havia sido
tema de conversa. O vereador
do PSD, José Manuel Antunes,
enalteceu "a excelente carreira
e o trabalho notável" do clube
aos mais diferentes níveis, considerando-o mesmo um "ícone
da cidade". “O que disse ao
presidente é que, em forma de
reconhecimento, a equipa merecia ir à Europa. Considero >>>
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Área: 28,10 x 16,99 cm²

Âmbito: Regional
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Homenagem

“ Os tempos são
de crise, mas
se entender que
os feitos destes
jovens exigem
que o Xico
participe na
competição que
tem direito,
a senhora vá
por diante
porque, ou
com recursos
da autarquia,
ou com algumas
capacidades
que temos, não
os vamos deixar
ficar mal (...)”

>>>
{ANTÓNIO MAGALHÃES PROMETE
APOIO INCONDICIONAL POR
PARTE DA CÂMARA} (cont.)

Federação, alertou para as
pesadas multas impostas
pelos órgãos internacionais.
"Reconhecemos que
vale a pena o esforço, que a
importante que o executivo
gestão está a ser bem conseguida câmara apoiasse o Xico
da, que os jovens que deram
de forma a que pudesse estar
o seu melhor não tiveram
presente. O pequeno ou grande
praticamente nenhum retorno
esforço que seja necessário é
financeiro e isso tem que
meritório e a câmara
tocar às entidades
deve fazê-lo.”
que podem
Na
Emocionada,
dar algum
sequência,
Paula Ferrão,
contributo. Não
António
presidente do Xico,
gostamos da
Magalhães
agradeceu o apoio da
forma como
reconheceu a
Câmara e lembrou o
liderança
importância
papel encorajador do
do Andebol
do Xico e
Nacional se
autarca que avalizou
deixou algumas
portou na
a continuidade
críticas para a
altura do êxito.
do clube
presidência da
Deviam ter tido
Federação de
mais algum cuidado,
Andebol de Portugal,
tanto mais porque é gente da
acusando a respectiva direcção
casa [Henrique Torrinha é
de ter dois pesos e duas medidas. Em causa está o facto de o vimaranense], mas presumo
que corrigirão o tiro, caso seja
Belenenses ter abdicado das
necessário e estamos dispostos
competições europeias, tendo
a dar o nosso contributo para
substituído, ao passo que após
que as coisas se componham",
o anuncio de que o Xico que
afirma Magalhães. \
não iria participar, Henrique
Torrinha, presidente da

!
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