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PAULO SANTOS/ASF 

4  ANDEBOL. O FC Porto viu negado 

pelo Cl o recurso pelo indeferimento 

do protesto ao jogo com o Benfica, 

no qual os dragões perderam a 

liderança. O Sporting foi o campeão 
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Fernando Tenreiro

O
s últimos dias avivaram a memória 
das catástrofes nacionais e da faca 
na garganta da Seleção.

Ao nível da política desportiva 
nacional o Cristiano Ronaldo é um valor 
extremo. Não deve ser ignorado, deve ser 
constituído um fator de produção excecio-
nal, mas que deve ser excluído na análise da 
massa dos jovens, evitando a contaminação 
do todo pelo valor planetário da estrela.

Entre o século XX e o XXI, Portugal pro-
duz mais e melhor desporto. Porém, no 
cômputo europeu diverge da média porque 
continua entre as piores posições euro-
peias. Analisando a situação das modalida-
des encontram-se várias situações.

O alto rendimento do futebol desenvol-
veu-se e alcançou o topo europeu embora 
menos e mais tarde do que a Espanha con-
seguiu e inferior à expectativa da ‘geração 
de ouro’ de Carlos Queiroz. O número de 
filiados no futebol é baixo e nos jogos olím-
picos os resultados são frágeis. Sozinho o 
futebol será afetado pelas limitações da 
política desportiva e das outras federações.

O atletismo conseguiu resultados no alto 
rendimento, começando pelo fundo e meio 
fundo de Moniz Pereira quando deu cartas 
mundiais e depois soçobrou. Teve pérolas 
como Nelson Évora nas técnicas e deixou 
de produzir resultados olímpicos. 

Outras modalidades ganham uma me-
dalha olímpica que mal se repete e vivem 
em crise como o râguebi, canoagem, 
remo, Taekwondo, judo, vela e voleibol. 
O basquetebol, voleibol e andebol são 
deceções.

As restantes modalidades têm vidas no 
fio da navalha e vivem afogadas em difi-
culdades de impossível resolução no atual 
quadro jurídico e financeiro público.

As modalidades desportivas portuguesas 
são pequenas no seu todo constituinte e a 
sua produtividade é frágil e inconstante, 
tendo pontos de excecionalidade.

O desporto português acusa perdas na 
acumulação de capital humano desportivo 
e fatores de corrosão do seu capital técnico 
e do seu capital social, demasiado elevados 
e indocumentados.

Há países mais pequenos do que Portugal 
a conquistar uma medalha com 500 mil 
habitantes. Com este rácio Portugal que 

tem 10 milhões de habitantes poderia ter 
ganho 20 medalhas por Jogos Olímpicos e 
conquistou apenas 1 medalha em cada um 
dos dois últimos Jogos Olímpicos. Portu-
gal não tem políticas desportivas que lhe 
garantam o nível europeu e alguns dos 
não-medalhados nos Jogos Olímpicos que 
se perderam chamar-se-ão Ronaldo.

Todo o jovem nascido em Portugal, imi-
grante ou naturalizado português tem o 
direito a desenvolver um instrumento mu-
sical e uma modalidade desportiva e outras 
ocupações que lhe permitam usufruir dos 
benefícios da sua prática ao longo da vida. 
Caso pretendam desenvolvê-la até ao seu 
expoente máximo a sociedade deve estar 
pronta para o suportar. A medida deste 
sucesso são os outros países europeus do 
nosso nível civilizacional. Quando os jo-
vens portugueses atingirem os mais altos 
níveis de produtividade desportiva euro-
peia saber-se-á que o modelo de desporto 
português é eficaz.

Há um potencial de genialidade despor-
tiva da juventude portuguesa que não se 
esgota na existência do Ronaldo e que as 
políticas desportivas públicas anulam. Ro-
naldos há muitos!

Economista alerta: o desporto acusa perdas na acumulação de capital humano

A política desportiva perde Ronaldos
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Renata Tavares e Mónica
Correia, atletas do Madeira
Andebol SAD, visitaram on-
tem o plantel da AD Cama-
cha, onde foram recebidas
pela técnica local, Mariela
Gonçalves. A visita cumpriu
o mais recente programa de
treino, quer no plano teórico
quer prático, que se vem re-
gistando entre a SAD e a AD
Camacha, traduzindo-se
com presenças de atletas
consagradas.

ANDEBOL
SAD VISITOU A CAMACHA
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NONNIOERESELO 
O ponta-direita Nuno Santos 
(24 anos) vai para o Belenen-
ses, proveniente do Boa Hora, 
com o qual fez uma tempora-
da de bom nível com180 golos 
em 38 jogos.Trata-se de um 
regresso, pois Santos fez parte 
da formação dos azuis do 
Restelo durante quatro anos. 
já oABC apresentou o central 
Nuno Silva (26 anos), um 
reforço que já tinha sido 
confirmado pelo técnico Jorge 
Rito. -CD. 
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ANDEBOL 

Zabic sofre lesão que 
"não deve ser grave tt 

EB  Igor Zabic, campeão pelo Spor-
t ing. sofreu lesão no Eslovénia-Port u-
gal: 'Tiago Rocha caiu sobre o meu 
joelho. mas sinto-me bem, não deve 
ser nada de grave'', revelou o pivô, que 
ainda não sabe se fica nos leões. 

Página 5



A6

  Tiragem: 65301

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 15,97 x 8,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70121889 24-06-2017

A NrIFB(1  

FC Porto perde recurso no U da federação 
EM O Campeonato conquistado 
pelo Sporting será homologado 
em breve pela federação. É que o 
Conselho de Justiça (CJ) negou 
provimento ao recurso dos dra-
gões, relativo ao jogo Benfica-FC. 
Porto, de 20 de maio, na 93  e pe 
mil! ima jornada do Grupo A da 
fase final dal.' Divisão, que os en 
carnados venceram, por 28 27. 
Relembre-se que os dragões não 
se con formaram com alegados er 
ros técnicos da arbitragem de Fe r 
nand4) ,sta e Diogo Teixeira nos  

últimos minutos do c lássico e pro-
testaram no Conselho Técnico, 
que não lhes deu razão. Agora, o 
recurso do FC Porto também não 
teve provimento, com decisão 
unânime dos conselheiros. 

Supertaça em Pinhel 
A Supertaea. entre o campeão 
Sporting e 11 \ e ncedor da Taça de 
Portugal ABC, vai abrir a tempo 
rada, a 26 de agosto, em Pinhel, 
cidade que também acolherá a 
Gala do Andebol, a premiar os  

melhores de 2016 /17. Os adeptos 
podem votar pela internei nas 
nove categorias e os nomeados 
para Melhor Jogador já são co - 
nhecidos: Carlos Ruesga (Spor-
ting), Miguel Martins e Daymaro 
Salina (FC Porto), Fábio Maga-
lhães (Madeira SAD) e Betone 
Moreira (Benfica). Concorrem 
para Melhór Treinador Hugo Ca-
nela (Sporting), Paulo Fidalgo 
(Madeira SAD), Carlos Resende 
(ABC), Ricardo Costa (FC Porto) e 
Carlos Martingo (Av anca). A.R. 
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A7 FC Porto perde recurso no conselho de justiça da federação de andebol
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Lusa
24 Jun, 2017, 11:05
 
| Basquetebol
 
| Foto: FC Porto - DR
 
O conselho de justiça da Federação de Andebol de Portugal (FAP) negou provimento ao recurso do FC
Porto pelo indeferimento do protesto ao jogo com o Benfica, no qual perdeu a liderança da prova,
anunciou hoje a FAP.
 
O FC Porto tinha recorrido em 30 de maio para o conselho de justiça da decisão do conselho técnico da
FAP em ter indeferido, por unanimidade, o protesto interposto pelos 'dragões', considerando não
existirem fundamentos, e confirmou a vitória do Benfica, por 28-27, na nona e penúltima jornada do
campeonato, a primeira em que os 'dragões' não estiveram no comando da competição, perdido para
o Sporting, que entretanmto se sagrou campeão nacional.
 
Os 'azuis e brancos' alegaram dois erros de arbitragem ocorridos nos derradeiros segundos do
encontro da Luz, o primeiro dos quais um golo que entende mal anulado a Alexis Borges, na conclusão
de uma situação de advertência de jogo passivo, que colocaria os portistas na frente por 27-28 - na
resposta, o Benfica marcou e assim atingiu a vantagem final.
 
O outro lance decorreu após o tento 'encarnado' e os portistas reclamam uma não desqualificação e,
acima de tudo, a não marcação de um livre de sete metros nos derradeiros segundos, após falta de
Tiago Pereira sobre Rui Silva.
 
"Por acontecer nos últimos 30 segundos do jogo, e de acordo com as regras, essa falta deveria ter
sido punida com expulsão e livre de sete metros. Seria, indiscutivelmente, uma oportunidade soberana
para o FC Porto restabelecer o empate de que necessitava, de forma a depender apenas de si próprio
para conquistar o campeonato", justificam os 'dragões'.
 
O Sporting acabou por conquistar o campeonato, depois de bater o Benfica na última jornada, tendo .
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