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Os jogadores são a razão de ser da modalidade. Foi para os praticantes que James Naismith
inventou em 1892 esta apaixonante modalidade que se espalhou pelo mundo inteiro

e que chegou pela mão de Rudolf Horney em 1913 a Portugal. Todos os outros intervenientes
são importantes, mas os únicos sem os quais não poderia haver jogo são os jogadores.
Havendo um campo, 2 cestos uma bola e jogadores podemos fazer um jogo de basquetebol.

Assim sendo, é natural que quase cinquenta por cento dos nomes da listados Cem Anos Cem
Nomes, pertença aos praticantes. O maior número de nomeações acabou por recair com
naturalidade sobre os jogadores e jogadoras 46%, sendo 34 masculinos e 12 femininos.
Gostaríamos que a participação dos nossos leitores tivesse sido maior. Dessa forma pelo
menos a nível da nomeação diminuiria certamente a possibilidade do esquecimento. Já com as
nomeações publicadas chegou-nos mais um email de João Cardoso, director técnico da
Associação de Basquetebol de Lisboa com mais três nomes que teremos todo o gosto de ainda
referenciar: Manuel Cerqueira, Carlos Freire e Eugénio Silva. Com mais estes três nomes 150
foram os jogadores evocados nesta iniciativa,

Em Portugal quando se fala de jogadores tem de obrigatoriamente falar-se de Carlos Lisboa e
das suas brilhantes exibições não apenas em provas nacionais, mas se calhar acima de tudo,
em provas internacionais quando o Benfica, se defrontava com os melhores clubes da Europa.

A partir dos anos 90 muitos foram os jogadores que se naturalizaram para poderem jogar pela
selecção nacional. De todos os naturalizados e como tal com a nacionalidade portuguesa
houve apenas um que, não só pelo seu valor, como pela sua simpatia mereceu uma votação
quase unânime Mike Plowden.

Não queríamos acabar, sem deixar uma palavra a todos os jogadores que pertenceram às
equipas qualificadas para fases finais dos Europeus de 2007 e 2011. Nesta lista apenas estão

1/3

Jogadores a razão de ser
Escrito por Planeta Basket
Domingo, 05 Maio 2013 10:01

mencionados Carlos Andrade, Elvis Évora, João Santos, José Costa, Miguel Miranda e Sérgio
Ramos, mas todos contribuíram, nomeadamente os que estiveram em 2007, para o maior feito
a nível de selecções do basquetebol nacional.

“Last but not the least” terminamos com uma palavra para a maior embaixadora de todos os
tempos do basquetebol nacional: Ticha Penicheiro.

A lista dos jogadores/as é a seguinte:
-

Abílio Ascenso
Aniceto Carmo
António Almeida
António Ferreira
António Feu
António Pratas
António Reis Pires
Augusto Baganha
Avelino Carmo
Bernardo Leite
Carlos Andrade
Carlos Lisboa
Elvis Évora
Eustácio Dias
Henrique Vieira
João Santos
Joaquim Carlos
José Alberto Costa
José Costa
José Luis Almeida
José Macedo
José Mário Soares
Luis de Sousa
Mario Albuquerque
Mário Mexia
Miguel Miranda
Mike Plowden
Nelson Serra
Nuno Marçal
Paulo Pinto
Quen Guy
Rui Pereira
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-

Rui Pinheiro
Sérgio Ramos
Camila Almeida
Conceição Fernandes
Cristina Silva
Helena Aires
Isabel Pascoal
Isabel R. dos Santos
Maria José Lopes (Bié)
Mery Andrade
Regina Peyroteu
Teresa Barata
Ticha Penicheiro
Vera Jardim

Amanhã publicamos um balanço final da nossa iniciativa.
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