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O Serviço de Desporto da Terceira e 
as associações de modalidade levam 
a efeito amanhã, sábado, entre as 
10:00 e as 12:00, nas instalações do 
complexo desportivo do estádio João 
Paulo II, em Angra do Heroísmo, o 
XII Encontro Anual das Escolinhas 
do Desporto da Ilha Terceira.
Inserido nesta mega atividade, a As-
sociação de Andebol da Ilha Tercei-
ra efetua o VIII Encontro de Mini-
Andebol, designado, desta feita, 
Brincandebol/Festand.
Sublinhe-se, a propósito, que o 
Brincandebol/Festand constitui 
uma festa de animação sócio des-
portiva para crianças dos 7/8 aos 
10/11 anos de idade e está integra-
do no projeto da direção regional 
do Desporto, intitulado Escolinhas 
do Desporto. 

ANDEBOL

Brincandebol 
no João paulo II
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Sports da Madeira
luta pelo título
em Alpendorada

Na Fase Final do Campeonato
Nacional de Juvenis femininos,
na modalidade de Andebol,
entre hoje e domingo, em Al-
pendorada (Marco de Canave-
ses), estará o conjunto do Club
Sports da Madeira. Na rota
para o título nacional da pre-
sente época desportiva, as ma-
deirenses defrontam hoje (22h)
o Porto Salvo, amanhã o Alva-
rium (18h30) e no domingo o
Maiastars (10h) Uma fase por
pontos e que define o ceptro. 1

Vasco Sousa
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CIRCUITO REGIONAL DE ANDEBOL DE PRAIA

Praia de Apúlia recebe
três etapas

O circuito regional de andebol de praia 2013 tem 
três etapas agendadas para a praia da Couve, em 
Apúlia, Esposende, nos fins de semana de 15/16, 
22/23 e 29/30 de junho. Trata-se de uma organização 
da Associação de Andebol de Braga em parceria com 
a Câmara Municipal de Esposende / C.S. Juventude de 
Mar. O circuito insere-se na prova que dá acesso ao 
campeonato nacional de andebol de praia.
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Guimarães 2013: Seleção nacional de andebol antevê encontro com Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/05/2013

Meio: Minho Jornal Online

URL: http://www.tvdominho.com/6/post/2013/05/guimares-2013-seleo-nacional-de-andebol-antev-encontro-com-espanha.html

/

 
Selecionador Rolando Freitas divulgará, na altura, a lista de convocados para a partida. A decorrer às
12h00, no Multiusos de Guimarães A Câmara Municipal de Guimarães e a Federação de Andebol de
Portugal apresentam em conferência de imprensa - a decorrer na próxima segunda-feira, 3 de junho,
às 12h00, no Multiusos de Guimarães - o jogo Portugal-Espanha, inserido na fase de qualificação para
o campeonato da Europa - Dinamarca 2014. O evento conta com a presença de representantes da
edilidade local e da Federação de Andebol de Portugal. Na altura, o selecionador nacional, Rolando
Freitas, fará a divulgação da lista dos convocados para os jogos com a Espanha e Macedónia.
Relembre-se que a partida entre Portugal e Espanha acontece no Multiusos de Guimarães, no próximo
dia 12 de Junho, às 21h30. Trata-se de um evento integrado no programa de Guimarães Cidade
Europeia do Desporto 2013.
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ENRIC VIVES-RUBIO

Da “mística” 
só a memória

L
uís Filipe Vieira foi reeleito, a 26 

de Outubro de 2012, presidente da 

direcção do Sport Lisboa e Benfi ca 

pela terceira vez consecutiva, com 

uma percentagem de 83% dos 

votos — o triunfo menos expressivo 

dos quatro que já conseguiu, pois 

nos anteriores teve sempre mais de 

90%. De qualquer forma, são todos 

resultados típicos de ditaduras. Ao 

manterem este (bigodudo) “Pai dos Povos”… 

encarnados no poder pelo menos até 2016, 

os sócios benfi quistas confi rmaram que se 

resignaram à mediocridade, à impotência e 

à incompetência, ao fracasso desportivo e 

fi nanceiro. 

Sim, os principais — senão os únicos — 

culpados pela actual situação do seu clube 

são os próprios benfi quistas. Os jogadores, 

atletas, colaboradores são escolhidos 

pelos treinadores, técnicos, gestores; 

quem escolhe estes são os presidentes, os 

dirigentes; e quem escolhe – elege – estes 

são os sócios. E estes há muitos anos que 

não “acertam uma”. Recordemos: elegeram 

Manuel Damásio quando deviam ter elegido 

José Capristano — e, acredito, Artur Jorge não 

teria entrado; elegeram João Vale e Azevedo 

quando deviam ter elegido Luís Tadeu — e, 

acredito, muitos (ou todos os) escândalos 

teriam sido evitados; elegeram Manuel 

Vilarinho quando deviam ter elegido... João 

Vale e Azevedo! — e, acredito, José Mourinho 

não teria saído; e elegeram Luís Filipe Vieira, 

então ainda sócio do Futebol Clube do Porto 

(só deixou de o ser em 2009) e do Sporting 

Clube de Portugal, quando deviam ter 

elegido Jaime Antunes... 

Desde 2003 no cargo de presidente, e 

tendo imposto em 2010 (para difi cultar a 

oposição) uma alteração estatutária que 

torna mais difícil ser presidente do SLB (idade 

mínima de 43 anos) do que da República 

portuguesa (35), o “homem dos pneus” tem 

para mostrar como principais “conquistas” 

da sua liderança de uma década: o saldo 

negativo (mais derrotas do que vitórias) no 

total de jogos ofi ciais de futebol disputados 

com o Porto em toda a história do Benfi ca, 

que se viu igualmente superado pelo clube 

da Invicta no total de troféus conquistados 

na modalidade; e a inexistência de jogadores 

portugueses titulares na equipa principal 

– o completo oposto daquela que, durante 

muitos anos, se orgulhava de ser a única 

sem estrangeiros. E Vieira partilha com os 

seus antecessores dos últimos trinta anos o 

maior fracasso do clube: a ascensão de Jorge 

Nuno Pinto “Bimbo” da Costa à posição 

de força dominante no desporto nacional 

– um estatuto e uma supremacia que nem 

todas as (esclarecedoras) escutas telefónicas 

conseguiram anular.  

A decadência do Benfi ca fora das quatro 

linhas só é superada pela decadência 

dentro delas. Será que não há limites para a 

capacidade do clube de se cobrir de ridículo? 

Aparentemente, não. Considerem-se apenas 

as duas últimas épocas. A de 2011/2012 foi 

caracterizada pelo insucesso em quase 

todas as frentes internas e externas: só se 

venceu, mais uma vez, a Taça da Liga; e o 

campeonato acabou por fi car decidido, a 

favor do FCP, com o triunfo deste sobre o 

Benfi ca em jogo disputado no Estádio da 

Luz a 2 de Março de 2012 — num mês uma 

vantagem de cinco pontos transformou-

se numa desvantagem de três. Seria difícil 

fazer pior, mas o Benfi ca conseguiu-o: a 

época de 2012/2013 foi caracterizada pelo 

insucesso em todas as frentes internas e 

externas: nem Taça da Liga (derrota com 

o Braga na meia-fi nal, tal como em 2011 na 

Liga Europa), nem Taça de Portugal (derrota 

com o Vitória de Guimarães na fi nal), nem 

Liga Europa (derrota com o Chelsea na fi nal); 

e o campeonato acabou por fi car decidido, 

a favor do Porto, com o triunfo deste sobre 

o Benfi ca em jogo disputado no Estádio 

do Dragão a 11 de Maio de 2013 — numa 

semana, uma vantagem de quatro pontos 

transformou-se 

numa desvantagem 

de um. 

Afi nal, por que 

é que Jorge Jesus 

ainda é treinador? 

Se Vítor Pereira 

consegue ganhar o 

campeonato duas 

vezes seguidas, 

então provavelmente 

até o “Emplastro” 

conseguiria ser 

campeão pelo FCP… 

Aliás, perder com 

a equipa de Pinto 

da Costa, tanto fora 

como até em casa, 

está a tornar-se, cada 

vez mais, uma (má) 

“tradição” para os 

lados da Segunda 

Circular: na época 

de 2010/2011 tanto 

o Campeonato Nacional como a Taça de 

Portugal foram entregues, em derrotas como 

visitado, pelos (pobres) “diabos vermelhos” 

aos fornecedores de “café com leite” e de 

“fruta”. E os desaires não se restringem 

ao futebol: também este ano o Porto foi 

campeão em andebol e em hóquei em patins 

na sequência de triunfos sobre o Benfi ca.

Da lendária “mística” já só resta a memória. 

E não vale a pena continuar a procurar 

“consolação” na História. A “glória” do SLB 

terminou, internacionalmente, há mais de 

50 anos, em 1962, com a vitória sobre o Real 

Madrid na sua segunda fi nal da Taça dos 

Clubes Campeões Europeus. Depois disso, e 

além de duas Taças Intercontinentais, foram 

sete fi nais europeias perdidas. O passado, e 

O Benfica é um 
clube corroído 
pelo fatalismo 
afadistado, 
pela nostalgia 
nociva, pela 
superstição 
sem sentido

não só o presente, tem trazido mais tristezas 

do que alegrias. É difícil esquecer, entre 

tantos outros desastres: as três eliminações 

sucessivas aos pés do Liverpool; os sete 

golos metidos pelo Celta de Vigo; os 0-5 em 

casa com o Porto que antecederam a morte 

de Nuno Ferrari; a época de 2003/2004 

que começou tal como acabou, ou seja, 

“à italiana” — eliminação por uma equipa 

transalpina em má forma (primeiro a Lazio 

no acesso à Liga dos Campeões, depois o 

Inter na Taça UEFA) numa derrota com 

quatro golos sofridos; perder com o Beira-

Mar na inauguração do novo estádio; 

deixar-se escapar, ou mandar-se embora, 

nomeadamente, Cristiano Ronaldo, Deco, 

Edgar, Fernando Meira, Jardel, João Pinto, 

Maniche, Manuel Fernandes, Miccoli, 

Miguel, Mostovoi, Ricardo, Ricardo Rocha, 

Simão Sabrosa, Stanic, Tiago... e, mais 

recentemente, David Luís, Nuno Gomes, 

Quim, Ramires e Ruben Amorim. 

Será que a “maldição de Béla Guttmann” 

se generalizou? Agora incide também sobre 

as presenças nas competições europeias e os 

triunfos (escassos) nas caseiras?

E como é que se pode afi rmar, sem rir, 

que o Benfi ca é “a maior marca nacional”? 

Porque conta com seis milhões (?) de 

“consumidores” masoquistas? Antes ser o 

melhor do que o maior! Sinceramente: é isto 

que é “o maior clube do mundo”? Antes estar 

no Livro de Recordes Guinness pelos títulos 

conquistados do que pelo número de sócios. 

E se o SLB fosse uma (verdadeira) empresa, 

há muito tempo que estaria falido. É em 

Portugal o maior caso de insucesso, não só 

competitivo, mas geral. É a expressão máxima 

no nosso país de baixa produtividade, de 

expectativas (constantemente) frustradas, de 

desproporção entre o que se “investe” e o que 

se “recebe”. Tantas pessoas a “torcerem” por 

ele... e que em troca só levam com decepções, 

desilusões, depressões, humilhações. 

O Benfi ca é um clube corroído pelo 

fatalismo afadistado, pela nostalgia nociva, 

pela superstição sem sentido. Solução? 

Refunde-se o clube, mexa-se em tudo, de 

alto a baixo, da esquerda para a direita, de 

dentro para fora! Renove-se o símbolo. Quer-

se outra imagem, outra atitude… e outras 

pessoas. Chega de confortar e de aclamar 

perdedores crónicos!

Jornalista, escritor, benfiquista desiludido 

Debate O futuro do Benfica
Octávio dos Santos
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