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Vinkovci (Croácia) – Estamos já em Vinkovci, a outra cidade croata que acolhe este Europeu
de Sub-18 Femininos. A mudança ocorreu esta manhã (10H30),

após o pequeno-almoço que ainda foi tomado em Vukovar. Deixámos o Hostel Borovo, sem
grandes saudades, após 9 dias e 8 noites de estadia desde o dia da nossa chegada à Croácia.

Estamos a escrever esta notícia no quarto do Hotel Admiral que nos foi distribuído, um ***
situado no centro da cidade, onde estão alojadas mais outras 5 selecções: Bielorússia,
Inglaterra, Grécia, República Checa e República Eslovaca. Noutra unidade hoteleira (Hotel
Cibalia) ficaram a Croácia e a Eslovénia. Estas 8 selecções são as que a partir de amanhã (6ª
feira) irão discutir as classificações do 9º ao 16º lugar, ou seja a segunda metade da tabela.

Contrariamente ao que a organização anunciou houve equipas que não mudaram desde o dia
da chegada, casos da Bielorússia e Inglaterra, que se mantiveram sempre aqui em Vinkovci.
Afinal a argumentação invocada pela organização (iguais condições para todos os
participantes) para justificar a mudança, acabou por não ser integralmente cumprida… e neste
caso concreto bielorussas e inglesas foram beneficiadas, porque as condições aqui não têm
nada a ver (para melhor obviamente) com as que tivemos em Vukovar. Portugal e República
Eslovaca foram os mais lesados… mas neste último terço do campeonato (termina domingo) já
não nos vão resolver nada.

Falemos um pouco deste país dos Balcãs, o 28º Estado a aderir à Comunidade Europeia, o
que aconteceu há menos de 2 meses (1 de Julho). Em termos monetários a moeda corrente é
a Kuna (1 Euro vale 7,50 Kn), com pequenas flutuações. O sistema monetário é semelhante ao
euro, ou seja 1Kn = 100 Lipa, sendo que a lipa é o equivalente ao cêntimo na moeda única
europeia (euro).

Para que se possa ter um pouco a noção dos preços dos produtos na Croácia, alguns

1/3

Estamos já em Vinkovci
Escrito por José Tolentino
Quinta, 22 Agosto 2013 21:20

exemplos: o litro do gasóleo custa 9,79 Kn (1,305 €) e o litro da gasolina 95 octanas ronda os
10,60 Kn (1,413 €). O preço de um quilo de pêssegos (de boa qualidade e calibrados) ronda os
9,00 Kn (1,20 €) e um pão de trigo fatiado custa 6,99 Kn (0,93 €). O preço de um café Expresso
oscila entre os 5/6 Kn (0,66 €/ 0,80 €) e uma cerveja croata (garrafa 0,50l) ronda os 10/12 Kn
(1,33 €/1,60 €).

Vukovar e Vinkovci localizam-se no nordeste da Croácia, fazendo parte da Eslavónia, a
segunda região turística mais importante do país, depois da Croácia Central onde se situa a
capital (Zagreb). Entre 1991 (após a independência) e 1995, a cidade de Vukovar situada na
margem direita do grande Danúbio (que faz fronteira com a Sérvia) foi completamente
destruída pela guerra fratricida entre os dois países, após a cisão da antiga Jugoslávia. Os
sinais dessa destruição são ainda visíveis ao longo da estrada e mesmo no centro da cidade,
com as marcas dos morteiros (autênticas crateras) e projécteis em muitos edifícios.

Próximo do Hostel Borovo onde estivemos instalados até hoje de manhã, localiza-se uma
antiga fábrica de calçado (marca Borovo), de grandes dimensões com a maior parte das
instalações fabris semi-destruídas ou abandonadas. Actualmente a unidade fabril ainda labora
mas com uma produção muito reduzida (uns 10%) em relação aos níveis antes da
independência.

A Croácia é um dos mais populares destinos turísticos no Mediterrâneo, visitado por cerca de
11 milhões de turistas todos os anos. Com sete registos na lista do Património Intangível da
UNESCO, a Croácia é o 4º país com mais elementos patrimoniais intangíveis protegidos.

Mas isto não é tudo quando se fala na contribuição da Croácia para o mundo. A letra da
famosa canção Strangers in the Night imortalizada pelo famoso Frank Sinatra, foi escrita por
Ivo Robic, o mais popular cantor croata dos anos 50/60.

Passemos agora ao que está reservado para a selecção portuguesa neste último terço do
Campeonato da Europa de Sub-18 Femininos, Divisão A. Estamos na luta tendo a manutenção
como objectivo nesta elite europeia. Amanhã (6ª feira) teremos um obstáculo chamado Croácia
para ultrapassar. O jogo inicialmente agendado para as 13H45, foi mudado pela organização
para as 20H30, o chamado horário nobre. Naturalmente que o país organizador tem essa
prerrogativa, podendo alterar o horário de acordo com as suas conveniências (eventual
transmissão televisiva, apoio do público, etc.). A dupla técnica portuguesa viu em acção nestes
últimos 3 dias a equipa da Croácia, bem como as nossas jogadoras. Não é uma super equipa,
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mas tem três ou quatro unidades influentes, casos da base Inja Butina e da atiradora Klaudia
Perisa, além das jogadoras interiores Katarina Matijevic e Antonija Chiabov (1,89m). E o apoio
do público é infernal, à boa maneira dos países desta zona dos Balcãs.

Acreditamos que o seleccionado luso, muito moralizado pela 2ª fase realizada, tenha
argumentos para resolver já amanhã a questão da permanência. Será preciso muita
concentração, capacidade de luta, entreajuda e colectivismo para levar de vencida a armada
croata. As comandadas de Kostourkova estão motivadas e querem provar que não foi por
acaso que Portugal subiu à Divisão A. Para estreia estão a fazer um excelente campeonato,
disso não restam dúvidas.

Depois haverá mais 2 jogos: um no sábado e outro no domingo. Esperamos que as coisas
fiquem já resolvidas da melhor maneira amanhã. Se ganharmos, iremos defrontar o vencedor
do jogo República Checa-Bielorússia (9º/12º). Caso aconteça a derrota, nada ainda estará
perdido, mas estaremos no grupo do 13º ao 16º e então estaremos obrigados a ganhar os 2
próximos jogos, para evitar a descida.
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