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Eslovénia pode 
abandonar o Euro 

Em protesto por o recurso não 
ter sido aceite, após polémica com 
árbitros do duelo com Alemanha 

A federação eslovena de andebol emitiu 
um comunicado assumindo que 
equaciona retirar-se do Campeonato da 
Europa. Em causa está o facto da 
Comissão Disciplinar da EHF não ter 
aceite o recurso da Eslovénia referente a 
uma decisão dos árbitros do encontro da 
véspera com a Alemanha (Grupo C), que 
esta empatou (25-25) após atribuição de 
livre de sete metros e desqualificação de 
um jogador rival. A federação alega que 
houve «violação das regras do andebol». 
Já ontem, França somou o terceiro triunfo 
em três jogos no Grupo B, na Croácia, 
agora frente à Bielorrússia, por 32-25. Os 
gauleses começarão a fase principal com 
quatro pontos, o máximo possível. A 
Noruega venceu a Áustria por 39-28 e 
também passa à fase principal do 
Europeu, a par da Bielorrússia, com os 
austríacos a ficarem de fora. No Grupo A, 
em Paris, a Croácia perdeu ante a Suécia 
por 31-35 e a Sérvia ganhou à Islândia 
por 29-26, sendo esta última a seleção 
que fica fora da próxima fase. 
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Selecção Atletas não
escondem a alegria de
poderem vestir as co-
res nacionais 

As duas atletas que vão integrar
os trabalhos da Selecção Na-
cional de andebol adaptado
não conseguiam conter a ale-
gria pelo feito e quando se fa-
lava deste tema os olhos bri-
lhavam. “Foi uma grande sur-
presa para mim. Estou ansiosa
para começar os treinos e esta
convocatória deu-me ainda
mais vontade de trabalhar”,
contou Aida Marcelino, ainda

ofegante depois do treino rea-
lizado ontem de manhã no pa-
vilhão Paulo VI, em Leiria.

Quem também tem um fu-
turo promissor na modalidade
é Marlene Santos, que mos-
trou-se “muito feliz” por mais
esta etapa. Além disso, a con-
vocatória destas duas atletas
pode até servir de exemplo a
outros atletas. “Esta chamada
à Selecção é muito importante.
Quando trabalhamos com gru-
pos e equipas, queremos sem-
pre que eles atinjam patamares
superiores, que evoluam e que
tenham mais contacto com

atletas de outros clubes, com
mais experiência. Também pa -
ra os colegas é positivo, porque
é um motivo de satisfação, de
interesse e que pode cativar
mais atletas”, explicou José
Bento.

Já para Cristina Meireles, a
chamada à Selecção foi a “ce-
reja no topo de bolo” de um
projecto que ainda agora co-
meçou, enquanto que a tera-
peuta Marisa Dias salienta que,
desta forma, o trabalho dos
atletas é reconhecido. “Eles per-
cebem que o esforço deles e
dedicação compensa e traz fru-

tos”, vincou.
Apesar de o projecto do an-

debol adaptado na Cercilei es-
tar a atravessar um momento
de reconhecimento, José Bento
acredita que há potencial para
ir mais longe. “Há potencial
para outros atletas serem cha-
mados à Selecção. A fase na-
cional começa em Abril, em Ta-
vira. Será uma competição im-
portante para estimulá-los,
mas não há um objectivo com-
petitivo. Vamos para aprender,
evoluir e participar”, referiu,
destacando ainda a qualidade
individual de Aida Marcelino:
“É uma jogadora que aprende
com facilidade, é muito atenta
e interessada”, concluiu. |

José Roque

Poucos adivinhavam que, em
apenas quatro meses, a Cercilei
conseguisse colocar duas atle-
tas a integrarem os trabalhos
da Selecção Nacional de ande-
bol adaptado. Mas a verdade é
que Aida Marcelino e Marlene
Santos vão mesmo estar, em
Estarreja, no dia 25 de Janeiro,
a vestir as cores nacionais sob
o olhar atento do selecciona-
dor.

O que torna tudo isto sur-
preendente é o facto de a Cer-
cilei - Cooperativa de Ensino e
Reabilitação de Crianças Ina-
daptadas de Leiria ter arran-
cado com o projecto de ande-
bol adaptado apenas em Ou-
tubro de 2017, sob a égide de
José Bento, reputado treinador
com vasta experiência na mo-
dalidade e, desde aí, o entu-
siasmo tem vindo a aumentar,
com o grupo a ser composto
por 17 atletas.

“A aceitação tem sido muito
boa. Pelo menos na fase de
adaptação e processo de en-
sino temos tido um 'feedback'
muito positivo por parte dos
atletas e, como resultado disso
mesmo, já temos duas atletas
na Selecção Nacional”, contou

José Bento, acrescentando que
tem tido cada vez mais atletas:
“Inicialmente, o treino era mis -
to, mas à medida que eles fo-
ram passando a mensagem
uns aos outros, e nós fomos
avaliando as capacidades dos
atletas, o grupo foi aumen-
tando e hoje quase podemos
confirmar a existência de uma
equipa feminina e outra mas-
culina, o que prova bem o en-
tusiasmo deles”.

Com apenas dois treinos por
semana e limitados em termos
de condições, o trabalho de
José Bento não é fácil, mas o
técnico garante que a evolução
é notória. “É um trabalho onde
já se nota um desenvolvimento
a nível motor e psicológico nos
atletas, principalmente na ca-
pacidade de decisão. Esta mo-
dalidade apresenta dificuldades
a qualquer momento e eles têm
que as saber resolver, num jogo

tão diferente, tão díspar, tão
complexo, que os obriga a pen-
sar e a resolver situações”, fri-
sou.

Também a presidente do
Concelho de Administração da
Cercilei, Cristina Meireles, acre-
dita que os resultados estão à
vista: “Eles sentem-se valoriza-
dos. A forma como o [José]
Bento trabalha, explora as ca-
pacidades deles. Noto evolu-
ção, orgulho, motivação. Estão

sempre muito alegres e entu-
siasmados até mesmo noutras
actividades. É uma modalidade
que lhes está a fazer muito bem
e que os agitou pela positiva”,
vincou a responsável.

Já a terapeuta ocupacional,
Marisa Dias, diz que os atletas
sentem-se felizes e determina-
dos. “Aqui eles adquirem mais
capacidades do que aquelas
que eles acham que têm. Sen-
tem que conseguem fazer parte
de uma equipa, de um jogo, de
toda uma construção mental
que também é precisa para este
tipo de modalidade. É muito
giro ver que todos eles traba-
lham em conjunto e coope-
ram”, salientou.

Este projecto só seria possível
com o trabalho voluntário de
José Bento, a quem a Cercilei
deposita toda a confiança. “É
uma pessoa espectacular, com
uma formação humana exce-
lente. É a pessoa indicada para
trabalhar com estes jovens.
Grande parte dos atletas já co-
nhecia o Bento e adoram-no.
Quando souberam que ele vi-
nha para este projecto, todos
quiseram recomeçar no ande-
bol e outros aproximaram-se.
Eles sentem-se valorizados”,
contou Cristina Meireles. |

Cercilei apostou no andebol adaptado 
e já tens duas atletas na Selecção
Integração Projecto que arrancou em Outubro de 2017 já começa a dar frutos, com duas atletas a serem convocadas para
integrar os trabalhos da Selecção Nacional de andebol adaptado

FOTOS: LUÍS FILIPE COITO

A convocatória é a “cereja no topo do bolo” 

Andebol Marlene e Aida vão estar juntas na Selecção Nacional

Equipa de andebol adaptado da Cercilei treina duas vezes por semana sob orientação do treinador José Bento

Responsáveis pelo
projecto acreditam
que a evolução dos
atletas tem sido notá-
vel a todos os níveis

Desporto
Projecto retomado
A criação de uma equipa de andebol adaptado na Cercilei
surgiu em 2011 sob orientação de Ricardo Cardoso, mas
o projecto acabou por não ter continuidade até Outubro
de 2017, agora com a chancela de José Bento.
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011)  | Director Adriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5.868 17 DE JANEIRO DE 2018 QUARTA-FEIRA | 0,65 €

LUÍS FILIPE COITO

ADVOGADA CONDENADA A
PENA DE PRISÃO POR BURLA

iAndebol adaptadoi
da Cercilei coloca duasi
atletas na Selecção Nacionali

Aposta desportiva da Cercilei de Leiria dá frutos. Duas atletas integram Selecção Nacional de andebol adaptado Pág. 12

Tribunal de Leiria condenou advogada da Marinha Grande a seis anos e meio de prisão por burla qualificada e actividade ilícita
de recepção de depósitos, entre outros delitos. Arguidos no processo terão criado prejuízos de 5,5 milhões de euros Página 4

Distrito tem 17,5% 
das farmácias
em insolvência
Número aumenta | P2

Nasceram menos
bebés em 2017
Hospital de Leiria | P3

Meio milhão 
requalifica quartel
de bombeiros
Alvaiázere | P7

Identificados ninhos
de vespa velutina
Pombal | P10

Ciclovia liga 
Cantanhede, Mira
e Figueira da Foz
Turismo | P11
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Andebol dinamarquês 
estagia no Porto Santo 
GONÇALO MAIA 
Correspondente no Porto Santo 

Duas equipas oriundas da Dina-
marca, o Til Mors e o Ribe-
Esbjerg estão desde a passada 
sexta-feira no Porto Santo. Ao 
todo são mais de 30 jogadores, 
acompanhados pelas respecti-
vas famílias que escolheram esta 
ilha para realizar um estágio, 
numa altura em que a competi-
ção no seu pais está parada devi-
do à realização do Campeonato 
da Europa de andebol masculi-
no que se está a disputar na 
Croácia. 

O DIÁRIO esteve ontem no 
pavilhão multiusos que é uma 
infra-estrutura muito elogiada 
pelos dinamarqueses. Rian, trei-
nador de uma das equipas que 
milita na principal divisão do 
andebol dinamarquês, falou à 
nossa reportagem apontando a 
principais razões de escolher o 
Porto Santo. "Vocês têm um fan-
tástico pavilhão, estamos num 
hotel muito bom e as condições  

climatéricas são extraordiná-
rias", começou por adiantar. 

"Estamos muito felizes por 
estarmos aqui. Para além do ex-
celente pavilhão existem outros 
locais muito bons para realizar 
treinos complementares". 

Rian vem com uma equipa ba-
sicamente muito nova, com jo-
gadores muito novos, com as 
idades a variarem entre os 17 e 
23 anos de idade. 

Ontem, as duas equipas fize-
ram um jogo treino, que mere-
ceu a presença de muito público 
a assistir. Para além de um gran-
de número de jovens porto-san-
tenses que fizeram questão de 
assistir à sessão de trabalho, as 
bancadas 'encheram-se' com fa-
miliares das equipas, que apro-
veitaram igualmente para visitar 
a ilha para umas curtas férias. 

Estas duas formações termi-
nam o estágio já esta sexta-feira 
mas tudo indica que, ainda este 
mês, outras equipas dinamar-
quesas irão escolher a 'ilha dou-
rada' para estagiar. 

Mols e Esberg são equipas que jogam na 1 Divisão da Dinamarca. Página 4
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ANDEBOL 
SELEÇA0 
EM ABRIL 

***Após os três jogos que di-
taram o apuramento para o 
play-off de acesso ao Mundial 
de 2019, na Póvoa de Varzim, 
com vitórias sobre o Chipre 
(47-16) e o Kosovo (36-22) e 
empate coma Polónia (27-27), 
a Seleção Nacional de andebol 
voltará ao trabalho em abril, 
tendo já dois jogos agendados 
com a Suíça. A concentração 
não tem ainda lugar definido, 
mas será nos primeiros dias do 
mês, no primeiro estágio de 
preparação para o play-off, a 
jogarem junho. Relativamen-
te à qualificação, Paulo Jorge 
Pereira, selecionador, deixou 
ontem no Facebook uma 
mensagem. "Altruísmo,gene-
rosidade,humildade,compro-
misso, foram alguns dos valo-
res que todos pudemos obser-
var", escreveu o técnico natu-
ral de Amarante. 
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EUROPEU: 
SUÉCIA BATE 
cRoÃca 
• i• Uma Suécia a jogar um 
andebol de altíssimo nível, 
equipa que anda arredada das 
grandes conquistas mas já 
venceu quatro europeus e ou-
tros tantos mundiais, derro-
tou ontem a Croácia, por 35 - 
31, numa partida que domi-
nou durante os 60 minutos. 
Com  uma defesa fantástica e 
um ataque mortífero, os sue-
cos chegaram a estar a vencer 
por nove (16-25 e 17-26), pe-
rante um pavilhão com 11 mil 
adeptos, na maioria afetos à 
equipa da casa. —11.6. 

CROÃCIA2018 

29-28 
Crodda-ranécia W35 

.1 1/ E D C.111-G5 P 
1.° Croácia 3 2 0 1 92.79 4 
2.° Suécia 3 2 0 1 89-82 4 
3.° Sérvia 3 1 0 2 76-88 2 
4.° Islândia 3 1 O 2 74-82 2 

França-8141~8mb 32-25 
Moriseoa-Austria 39-28 

.1 V E O P 
1.• França 3 3 O O 97-82 6 
2." Navega 3 2 O 1 103-88 4 
1° Blelorrússia 3 1 O 2 80-91 2 
4.° Áustria 3 O O 3 80-99 O 

1101f 

Alensantsa-ltacaddnla 17115 
Montenagro-Eskivinla 191130 

~1111eaChaca-Hunorl• 17h15 
~marca 197130 
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ANDEBOL 

Bozovic mais cedo em Alvaiade 
EM O internacional austríaco do 
Sporting, Janko Bozovic, vai re-
gressar mais cedo a Alvaiade, de-
pois de a sua seleção ter perdido 
(28-39) ontem com a Noruega, na 
3' ronda, sendo eliminada do Gru - 
po B do Europeu da Croácia. 

O lateral-direito dos leões mar - 
cou 5 golos e viu um 'vermelho', 
mas a sua equipa não teve capaci-
dade para ultrapasar os nórdicos, 
assolados com um escándalo por 
causa da olímpica Nora Mork. E  

que a maior goleadora no Rio' 2016 
(ganhou o bronze), campeã mun -
dial, tricampeã europeia euma das 
belezas da seleção feminina da 
Noruega, acusou a equipa mascu-
lina de ter trocado assuas fotos ín -
Umas, que tinham sido roubadas 
do seu telemóve1por um hacker. 

Também no Grupo B, a campeã 
mundial França bateu (32-25) a 
Bielorrússia e ganhou a série. Já no 
Grupo A ficou de fora a Islândia, 
que perdeu (26-29) com a Sérvia.  

Quanto à Suécia, ganhou (35-31) à 
anfitriã Croácia. 

O Grupo 1 da Main Round ficou 
definido, iniciando-se amanhã, 
com a Noruega - transita com 2 
pontos -, a encontrara Sérvia (0) e 
a Croácia (2) a defrontar a Bie - 
lorrússia (0). Sexta-feira jogam 
Suécia (4)-França (4) e Croácia 
(2)-Noruega (2). Hoje jogam Ale - 
manha-Macedónia, Montenegro-
Eslovénia, R. Checa- Hungria e Es-
panha-Dinamarca (D). o A 
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