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renunciara e tinha ido embora?!»
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Selecção de Andebol

A selecção portuguesa de Andebol foi obrigada a desmarcar dois jogos agendados com a Holanda,
devido ao cancelamento de voos em toda a Europa.
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Alexandrina Barbosa: «Como é que se pode suspender alguém que já renunciara e
tinha ido embora?!»
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Internacional portuguesa explicou os motivos que a levaram a abandonar a selecção nacional e admite
jogar pela selecção espanhola.

Alexandrina Barbosa foi suspensa pela Federação Portuguesa de Andebol há cerca de duas semanas,
quando Portugal se preparava para defrontar a Suíça, para o apuramento do Campeonato da Europa .
No entanto a internacional portuguesa que se reservou ao silêncio explicou agora os motivos, frisando
que ela própria é que renunciou à selecção. " Fui ao estágio da selecção, reuni-me com o
seleccionador Duarte Freitas e, numa conversa civilizada, expliquei-lhe que renunciava. Estive com as
minhas companheiras, desejei-lhes a maior das sortes e sa í", justificou a jogadora das espanholas do
Itxako em declarações ao jornal O Jogo.

A atleta que passou pelo Assomada , Madeira SAD, Sagunto (Espanha) e Brasov (Roménia ) confessou
ainda o seu espanto quando foi informada que tinha sido suspensa. " Não falei com o coordenador das
selecções, Mats Olsson, porque pensei que ele iria lá estar, mas afinal não estava. Curioso foi, horas
depois, ver no portal da Federação aquela nota lamentável onde diziam que estava suspensa. Como é
que se pode suspender alguém que já renunciara e tinha ido embora?! Depois, até hoje, ninguém da
Federação me contactou ", explicou .

Alexandrina Barbosa era considerada uma das melhores jogadoras portuguesas de sempre e explicou
os motivos que a levaram a renunciar à selecção, depois de a sua decisão ser " ponderada durante
muito tempo com a família ". " Da forma como o andebol feminino português está e é tratado, nunca
evoluirá mais do que aquilo que já evoluiu, o que é uma pena, pois há bastante valor entre jogadoras
e técnicos. Eu tenho jogado ao mais alto nível e, nesta altura, não posso mais trabalhar nestas
condições ".

Comentou-se que esta decisão tinha em vista a atleta ser chamada à selecção espanhola, uma vez
que a jogadora está a tratar da naturalização espanhola. No entanto Alexandrina desmentiu, embora
confesse que aceitaria o convite. " É mentira. Estou a tratar da naturalização e vou ser espanhola, mas
a selecção de Espanha nunca foi o motivo desta minha decisão. No entanto, se um dia me chamarem
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aceitare i". Para além disso o timing dessa decisão levou a algumas críticas, pois Portugal iria
defrontar na véspera a Suíça, mas esta mais uma vez justificou-se. " Já era dado adquirido que não
conseguiríamos o apuramento, após as derrotas anteriores. Se tivéssemos hipóteses, admitia adiar a
saída, mas apenas até ao final do apuramento. Não iria a um Europeu ou Mundial ", concluiu.
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