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O Presidente da Federação 
Portuguesa de Atletismo re-
corda dificuldades vividas pela 
modalidade “mais cortada” 
do país em matéria de apoios 
estatais. Jorge Vieira projecta 
que “tudo pode acontecer” nos 
campeonatos do mundo que 
arrancam este sábado. Selec-
ção Nacional marca presença 
com 16 atletas. 

Jorge Vieira reconhece 
que a expectativa do públi-
co português relativamente 
à conquista de medalhas por 
parte da Selecção Nacional 
nos Mundiais de Atletismo de 
Pequim “é legítima”, mas su-
blinha as dificuldades naturais 
que a comitiva lusa terá para 
derrotar uma concorrência 
cujos recursos são bem mais 
vastos do que os nacionais.

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo 
(FPA) projecta, em entrevista a Bola Branca, o campeonato 
do mundo que decorrerá na capital chinesa, entre amanhã 
sábado e o dia 30 de Agosto. Jorge Vieira é claro na aborda-
gem à “fasquia” que é esperada da Selecção Nacional, cujo 
elenco é composto por 16 representantes.

“O Daley Thompson, recordista mundial de decatlo, dis-
se um dia, quando lhe perguntaram se o alemão Jurgen Hin-
gsen poderia ganhar a medalha de ouro e não ele: ‘Sim, ele 
pode ganhar, mas tem de ma roubar’. Por isso, nós, passe-se 
o termo, temos de as ‘roubar’ a outros”, admite, sem reser-
vas, confessando não estar em condições de “prometer me-
dalhas”.

Cortes que custam

“Tudo pode acontecer. Podemos ter ou não ter medalhas, 
podemos não ter hoje e ter amanhã. O desporto português 
também habituou as pessoas a isso”, atira, numa clara alusão 
aos profundos cortes que têm atingido o sector do atletismo 
nacional, durante o “pico” da crise económica e que se man-
têm, em altura de consolidação de contas estatais.

Por isso mesmo, Jorge Vieira recorda que “a história das 
medalhas tem sempre uma correlação com os investimentos 
que são feitos”, lançando duras críticas ao facto de o atletis-
mo ainda não ter sido compensado de cortes que ultrapassa-
ram os 20%.

“Foi com grande tristeza que, logo em 2013, apanhámos 
com um corte de 20% a meio do ano e ainda não recuperá-
mos dos cortes de 26% dos últimos anos. É de uma grande 
injustiça, tendo o atletismo sido a modalidade mais cortada 
nessa crise e é a modalidade que, neste momento, não tem 
sido compensada com aumentos, como outras têm sido”, la-
menta, revelando alguma “inveja” das diferenças logísticas 
de que outras modalidades usufruem para iniciar a formação 
de jovens desportistas.

“O voleibol, o andebol e o basquetebol têm um pavilhão 
coberto em todas as escolas. Contam-se pelos dedos de uma 
mão - e ainda sobram dedos - as escolas que têm condições 
mínimas para a prática do atletismo”, completa.

Esperança em finais com Nelson Évora, 
Ana Dulce Félix ou Sara Moreira

Jorge Vieira começa por driblar a questão em torno do 
peso da expectativa em torno de nomes como Nélson Évora 
(triplo salto), Ana Dulce Félix ou Sara Moreira (10.000 me-
tros) com um desejo especial de que os marchadores João 
Vieira e Ana Cabecinha e Yazaldes Nascimento, um dos me-
lhores velocistas portugueses da actualidade, deixem a sua 
marca bem vincada em Pequim.

Ainda assim, o trio inicialmente referido está, certamen-
te, no topo. O saltador, cujos últimos anos têm sido marca-
dos por um “calvário” de lesões que aparentava não ter fim, 

regressa em boa forma e com vontade redobrada às grandes 
competições.

Mesmo voltando à questão da impossibilidade de prome-
ter medalhas, a realidade é que alcançar os finalistas (oito 
melhores) e semi-finalistas (16 melhores) é a meta global 
para atletas como Nelson Évora, Ana Dulce Félix e Sara Mo-
reira.

“De uma forma realista, é isso que sempre se perspecti-
va: passar a primeira ronda, entrar nos semi-finalistas, passar 
aos finalistas e, depois, seja o que Deus quiser, porque já 
quase que nos sai das mãos. Na final, tudo é possível. Por 
exemplo, um Nélson Évora, mesmo não estando nas três me-
lhores marcas do mundo, se chegar à final, tudo é possível”, 
explica.

Histórico: Mais mulheres do que homens

“Não fizemos qualquer tipo de distinção”. É desta forma 
que reage Jorge Vieira, confrontado por Bola Branca com o 
dado histórico que aponta a existência de mais mulheres do 
que homens nos convocados para um campeonato do mundo. 
Pela primeira vez, as “senhoras” prevalecem [nove contra 
sete “senhores”]. Mas o líder federativo não se mostra sur-
preendido.

“É uma modalidade universalista, por excelência. O atle-
tismo português tem-se marcado, ao longo dos anos, por um 
grande sucesso das mulheres. E o desporto, nomeadamente o 
atletismo, tem sido das áreas que mais tem contribuído para 
a igualdade de género”, remata.

Selecção Nacional
[16 atletas portugueses - 15 com mínimos garantidos 

+ um por convite]

Masculinos
Yazaldes Nascimento – 100 metros – Benfica 
João Vieira – 20 km marcha – Sporting
Sérgio Vieira – 20 km marcha – Benfica 
Pedro Isidro – 50 km marcha – Benfica 
Nelson Évora – Triplo Salto – Benfica 
Tsanko Arnaudov – Peso - Benfica
Hélio Gomes – 1500 Metros – Benfica [convite]

Femininos 
Ana Dulce Félix – 10 000 metros – Benfica 
Sara Moreira – 10 000 metros – Sporting
Filomena Costa – Maratona – ACD Jardim da Serra (AA Ma-
deira)
Vera Santos – 20 km marcha – Sporting
Ana Cabecinha – 20 km marcha – Pechão 
Inês Henriques – 20 km marcha – Rio Maior 
Patrícia Mamona – Triplo Salto – Sporting
Susana Costa – Triplo Salto – SL Benfica 
Irina Rodrigues – Disco – Sporting

Medalhas nos Mundiais de Pequim: 
“Temos de as roubar aos outros”

Jorge Vieira

Nelson Évora, uma das grandes esperanças da Selecção Nacional em Pequim

Página 4



A5

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 4,20 x 3,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60654188 21-08-2015
Torneio de andebol
no Pavilhão
Cidade de Viseu

O torneio internacional de an-
debol de Viseu arranca, no Pa-
vilhão Cidade de Viseu, com
um Benfica-Sporting, a partir
das 16h00.
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Leões de Viseu organizam 
jantar-convívio no Orfeão
ENCONTRO O Núcleo Spor-
tinguista ‘Leões de Viseu’ pro-
move no próximo domingo o
seu 2.º jantar/convívio, pelas
19h00, nas instalações do Or-
feão de Viseu. 

Uma das grandes atracções
do encontro de sportinguistas
viseenses será a presença da
equipa de andebol do clube
leonino, que no fim-de-se-
mana estará em Viseu para
disputar a edição 2015 do Tor-
neio Internacional de Andebol
com Benfica, ABC de Braga e
Alingsas HK (Suécia). 

O núcleo viseense do Spor-
ting Clube de Portugal existe ofi-
cialmente há 26 anos mas ape-
nas foi reactivado em Julho de
2014. Actualmente conta com

cerca de 400 associados, um
número que tem “crescido nos
últimos meses”, como afirma o
vice-presidente André Duarte.

Para o encontro do próximo
domingo, o dirigente reco-
nhece que a “presença da
equipa de andebol deverá ser
decisiva para que muita gente
apareça”, uma vez que haverá
também espaço para sessões
de autógrafos e fotografias
com os jogadores leoninos.

As inscrições para o jantar
têm um valor de 14 euros e po-
dem ser feitas até sexta-feira
através dos contactos 960 279
150 e 96 472 3092 ou, em al-
ternativa, na sede do Núcleo
localizada nas antigas instala-
ções Bowling da Soima.|
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O Sindicato dos Jornalistas (SJ) reu-
niu-se, na passada terça-feira, com 
o presidente da Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional (LPFP), Pedro 
Proença, para discutir a questão da 
publicidade nos coletes para jorna-
listas.
Em comunicado, o SJ reiterou “a 
incompatibilidade entre a atividade 
jornalística e a utilização de símbo-
los publicitários, como é referido 
claramente no Estatuto do Jornalis-
ta, artigo 3.º da Lei 1/99, de 13 de 
janeiro, que expressa que os jorna-
listas estão impedidos de realizar 
qualquer acto publicitário ou pro-
mocional, sob pena de perderem o 
respetivo título”.
“Num quadro de cooperação insti-
tucional, o SJ vai estabelecer uma 
ponte para o diálogo com a LPFP, 
com vista a encontrar uma solução 
definitiva para esta e outras ques-

tões. Até lá, o SJ volta a recomen-
dar aos fotojornalistas e jornalistas 
de pista que continuem a utilizar o 
Colete Único, identificável apenas 
com um número e sem quaisquer 
referências às marcas que patroci-
nam as competições desportivas”, 
lê-se ainda no comunicado do SJ, 
que acrescenta que mais informa-
ções serão dadas aos associais “as-
sim que se justificar”.
Também o CNID - Associação dos 
Jornalistas de Desporto reuniu com 
o presidente da LPFP, “mas tudo se 
mantém inalterado”. Eis o comuni-
cado do organismo:
“A LPFP entendeu distribuir para 
a época 2015/2016 novos coletes 
para cada competição por si orga-
nizada e onde constam menções 
publicitárias.
Decidiu, assim, inesperadamente 
e de forma unilateral, prescindir 

do Colete Único, utilizado desde 
2007, que resultou de um protoco-
lo entre a Associação dos Jornalis-
tas de Desporto e a Liga, presidida 
na altura por Hermínio Loureiro, e 
a que depois aderiram rubricando 
protocolos semelhantes os mais va-
riados organismos nomeadamente 
o Comité Olímpico de Portugal e as 
Federações de Futebol, Atletismo, 
Andebol, Basquetebol, Voleibol, 
Corfebol, Automobilismo e Kar-
ting, entre outras.
A criação do Colete Único foi a for-
ma encontrada para ultrapassar a 
inserção de publicidade nos coletes 
até então utilizados e que viola de 
forma clara o Estatuto do Jornalis-
ta, proibindo-o de ser um veiculo 
publicitário.
Apesar da reunião ocorrida entre a 
Direção do CNID e o Presidente da 
Liga, e de toda a abertura manifes-
tada, tudo se mantém inalterado.
Entende o CNID que o Colete Úni-
co sem publicidade e comum a to-
das as competições nacionais, pela 
sua versatilidade e por respeitar o 
Estatuto dos Jornalistas continua a 
ser a melhor solução.

Sem prejuízo das ações legais que 
o CNID se propõe desencadear, 
aconselhamos os nossos associados 
a continuarem a utilizar o colete do 
CNID em todas as competições.
Se lhes for dificultada a entrada, 
recomendamos que nos novos cole-
tes seja tapada toda a publicidade 
como já foi feito no passado.
Confiamos que os profissionais, as-
sociados ou não do CNID, tomem 
uma atitude firme em mais uma 
tentativa de ‘ditar leis’ aos jornalis-
tas desportivos”.

REAÇÃO DA LPFP
Ainda não é conhecida a posição 
da direção da LPFP. No entanto, no 
sítio oficial do organismo que gere 
o futebol profissional em Portugal 
(www.ligaportugal.pt), pode ler-se 
que, em referência ao encontro com 
o SJ, “a reunião teve como ordem 
de trabalhos temáticas atuais que 
necessitam de análise e reflexão 
por parte das duas entidades. Foi, 
desta forma, estabelecida uma pon-
te para o diálogo, com vista para 
uma parceria conjunta num futuro 
próximo”.

POLémicA. Menções publicitárias nos coletes distribuídos pela LPFP continuam a merecer críticas por parte do Sindicato dos Jornalistas e do CNID

Coletes para jornalistas
ainda sem consenso

Sindicato dos Jornalistas e CNID reúnem com Pedro 
Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional. Partes ainda em desacordo.

Reuniões com a LPFP deixam tudo na mesma

FotograFIa PeDro aLveS/DI
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A12Sevens Stars e ABC lideram o campeonato de Cabo Verde
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 A final está marcada para esta sexta-feira.
 
 Andebol ABC de Cabo Verde
 
 Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
 
 As equipas do Sevens Stars e o ABC, todas da Cidade Praia, estão a liderar o campeonato Nacional de
andebol sénior feminino ao somarem seis pontos cada, quando faltam duas jornadas para a final da
competição.
 
 O ABC soma seis pontos, fruto de vitórias sobre o Amarante de São Vicente, 27- 14, na primeira
jornada na terceira ronda ante ao Sevens Stars da Praia por 25 -20.
 
 Por seu turno, o Sevens Stars, na partida inaugural impôs uma vitória de 26-23 às Aldeias SOS da
Assomada, naquele que é até agora o resultado mais "tangencial" deste campeonato nacional de
andebol sénior feminino.
 
 O outro triunfo dos Sevens Stars foi ante ao Amarante de São Vicente, 23-20 foi o resultado final.
 
 Amarante de São Vicente, ao vencer a Cruz Vermelha de Santo Antão por 33-19, na terceira jornada,
e as Aldeias SOS de Assomada, que triunfaram também contra as santantonenses ( 35-27), somam
três pontos cada.
 
 As meninas das "Ilhas da Montanha", denominadas Cruz Vermelha de Santo Antão, ainda não
pontuaram na competição.
 
 Hoje, para a quarta jornada, as da Assomada, Aldeias SOS, com três pontos, defrontam as do
Amarante de São Vicente, também com três pontos, na primeira partida.
 
 No segundo jogo, a equipa da Cruz Vermelha de Santo Antão, ainda sem pontuar, tem pela frente o
ABC, que lidera com os mesmo seis pontos que o Sevens Stars, que nesta ronda fica de fora.
 
 A competição é disputada no sistema de todos contra todos, a uma volta, e a equipa que conseguir
amealhar maior número de pontos sagrar-se-á campeã de Cabo Verde em andebol feminino.
 
 A final está marcada para esta sexta-feira.
 
 A primeira fase da competição foi disputada na Cidade de Assomada, no concelho de Santa Catarina
de Santiago.
 
 

Página 12



A13

  Tiragem: 5250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 7,98 x 4,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60639631 20-08-2015

Curso de Coordenadores  
de Segurança

 A Associação de Andebol de Vila Real infor-
ma que no próximo dia 5 de setembro (da parte da 
tarde) vai realizar a formação “Curso de Coorde-
nadores de Segurança”, em Vila Real, tendo como 
formador Manuel Moreira.

Os interessados deverão informar a Associação 
de Andebol e efetuar a inscrição no portal da FAP.
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Dois colossos do ande-
bol europeu vão defrontar-
-se no “Troféu Cidade de 
Lamego” que vai celebrar o 
25º aniversário do Andebol 
Club de Lamego, uma cole-
tividade cuja qualidade des-

bol Clube do Porto, campeão 
nacional, e o Handball Club 
Permskie Medvedi, segundo 
classificado da liga russa, vão 
medir forças dentro de campo 
para arrecadar este galardão.

Organizada pelo Andebol 

portiva garantiu no passado 
a conquista de sucessivos 
campeonatos da modalida-
de, em diferentes escalões. 

É já na próxima quinta-fei-
ra, 20 de agosto, que o Fute-

Club de Lamego, em parce-
ria com a Câmara Municipal, 
esta competição decorrerá 
no novo Centro Multiusos de 
Lamego, a partir das 19 ho-
ras. A entrada é gratuita para 
o público em geral.

Portugueses e russos à conquista do 
“Troféu Cidade de Lamego” de andebol
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