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O QUE É FEITO DE SI?

Como é que surgiu o gosto pelo
Andebol?
-Foi nos meus tempos de
estudante na Escola Amato
Lusitano.
Eu na altura gostava muito de
praticar desporto, e jogava
andebol e basquetebol na escola.
O professor Vítor Santos sabia
disso e convidou-me para dirigir
os jogos do torneio de andebol,
ao princípio ainda hesitei, mas
depois tomei-lhe o gosto e acabei
por aceitar o desafio.

Em 1999

Joaquim Pinto, 41 anos
Antigo árbitro de Andebol

Seguiu-se um percurso de muitos anos ligado à
modalidade?
-Depois dos primeiros passos que foram dados nos torneios
populares, e onde verdadeiramente comecei a ter o primeiro
contacto com as leis do jogo, acabei por tirar um curso na
Federação Portuguesa de Andebol. Já integrado nos quadros
da Associação de Andebol de Castelo Branco, que na altura
tinha como presidente o senhor João Taborda, e fazendo
equipa sempre com o João Ambrósio, fiquei ligado à
arbitragem durante mais de 10 anos.
Acabou por deixar a arbitragem ainda novo?
-Percebi que os objectivos que tinha traçado para a carreira,
e que passavam por chegar o mais longe possível na
arbitragem nacional, muito dificilmente seriam alcançados.
O facto de ser um árbitro de Castelo Branco não ajudava,
a Associação não tinha grande peso junto da federação, e
na hora de recompensarem os árbitros, nem sempre subiam
os que tinham mais valor, mas sim aqueles que se
movimentam melhor nos corredores do poder. Assim sendo
e muito desiludido optei por abandonar com pouco mais
de 30 anos.
Mas continuou ligado à modalidade?
-Enquanto o João Taborda foi presidente, mantive a minha
colaboração, depois aconteceu uma mudança na direcção,
que não me deixou grandes recordações, eu ainda fui
pressionado para continuar, mas após constatar que as coisas
não estavam a levar o melhor caminho, acabei por
abandonar, e nesta altura estou totalmente afastado da
modalidade.
Qual é a melhor recordação que guarda dos anos de
arbitragem?
-Ter dirigido em Coruche a final feminina do desporto
escolar. Apesar do jogo envolver uma equipa de Castelo
Branco, na circunstância a Escola Amato Lusitano contra
o Liceu Camões, o professor Fernando Pais que na altura
era o responsável pelo desporto escolar, fez questão de sermos
nós a arbitrar a final, como recompensa ao trabalho que
tínhamos desenvolvido. Outro momento marcante, foi ter
dirigido aqui em Castelo Branco, jogos da final a quatro
da Taça de Portugal também em seniores femininos.
Guarda alguma história mais curiosa dos seus tempos de
árbitro?
-Havia sempre jogos mais difíceis do que outros, principalmente
quando a equipa da casa perdia. Também não gostava nada
de dirigir jogos onde estavam jogadores que eu conhecia, era
uma situação muito complicada. Mas assim de repente recordome de um jogo que fizemos na zona de Viseu, onde expulsei
um jogador da equipa da casa. No final
da partida qual não foi a minha
surpresa quando a Mãe desse atleta
estava à minha espera para me pedir
explicações. Daí não surgiram problemas de maior, a senhora aceitou a
justificação e acabou por abandonar
o local, mas esse tipo de comportamentos ajuda a explicar a pressão a
que os árbitros estão sujeitos.
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A 5ª Acção Nacional de Formação de Andebol em Cadeira de Rodas vai realizar-se dia 22 de Abril, na
Universidade de Évora. As inscrições podem ser feitas até 21 de Abril, quarta-feira.

O projecto de índole social que está a ser desenvolvido pela Federação de Andebol de Portugal, em
parceria com o Comité Paralímpico de Portugal, Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes e
Desporto Escolar, Andebol 4 All, terá agora a sua 5ª Acção Nacional de Formação de Andebol em
Cadeira de Rodas.

Com a colaboração das entidades locais - Governo Civil de Évora, Câmara Municipal de Évora,
Universidade de Évora e Associações Regionais de Andebol de Évora, Beja e Portalegre, a Acção
realiza-se no próximo dia 22 de Abril, quinta-feira, na Universidade de Évora.

O presente projecto tem como objectivo a implementação do Andebol em Cadeira de Rodas - ACR no
nosso país.

Programa

17h - 19h - Acção de Formação Teórica - Colégio Luis Verney / Univ. Évora

19h30 - 20h30 - Acção de Formação Prática - Pavilhão Desportivo da Universidade de Évora

As inscrições para a 5ª Acção Nacional devem ser feitas até 21 de Abril de 2010. A ficha de inscrição
encontra-se aqui, em anexo, e deve ser remetida para a Federação, via fax (21 362 68 07) ou email:
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