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No próximo Sábado dia 11, realiza-se em Coimbra o Fórum Basquetebol Primeiro. Não
deixando de considerar que esta é uma excelente iniciativa, parece-me no entanto que,

à semelhança de inúmeras iniciativas, pareceres, debates, fóruns, livros e outros, muito tem
contribuído o Basquetebol para inverter o provincianismo desportivo que desde sempre
acompanhou o desenvolvimento desportivo do nosso país.

Com imensa produção científica relevante, com pareceres cuidados sobre a importância do
Desporto, da Educação Física Escolar, da prática de atividade física, de hábitos e etilos de vida
saudáveis, o nosso País parece pouco convencido de que é importante aprender e
aculturarmo-nos desportivamente.

O programa do próximo sábado, em Coimbra, promete trazer novos desafios, algumas utopias
e muita participação. Desde intervenções que pretendem fazer um estado de arte do nosso
desporto e do nosso Basquetebol, até a contribuições de muitos agentes, tudo convergirá, sem
dúvida alguma, para um Basquetebol Melhor.

E depois?

Como se agregarão esforços, recursos, posições no sentido de exercer influência positiva nos
órgãos de decisão política? O que mudará, no amanhã imediato e no amanhã mais longínquo.

Num País nem sempre optimista, também aqui neste artigo gostaria de registar um optimismo
capaz de mover mundos e fundos. Todavia, registo a expetativa, a vontade de ouvir o que
pensam os mais sábios, reflectindo e orientando a minha conduta em coerência com o que for
melhor para a nossa modalidade. O Treinador deverá ser paciente, mas convicto naquilo em
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que acredita. Por este facto, quero acreditar que primeiro vai estar o basquetebol e o nosso
desporto.

A atual fase do nosso desporto é influenciada diretamente pela inquietação social, politica e
económica que se vive atualmente na Europa. Parece ser um momento de transformação, mas
receia-se não poder ser um momento de grandes e profundas decisões que nos levem ao
patamar que muito gostaríamos de ver a nossa modalidade e o nosso desporto.

Todo este aparente pessimismo não passa do efeito de nos sentirmos a atravessar um deserto
que tarda a terminar e onde todos se põem em causa sobre se terá fim. O Desporto, enquanto
oportunidade de transformação positiva de um povo, de uma nação ou simplesmente das
pessoas. Nos oásis que vamos encontrando nesta travessia, vamos bebendo ânimo para
continuar a acreditar no valor da modalidade que gostamos. O Basquetebol encontra na sua
essência, nas suas pessoas grande oportunidade para sermos primeiros. Queremos muito
chegar a terra firme ou a bom porto se for caso disso. Queremos sinais de que podemos
continuar a acreditar no valor pedagógico e social que o Basquetebol possui. Para tal
queremos acreditar que muito do que se vai abordar neste fórum não morre ali mesmo, aos
pés do optimismo de todos os que gostam de basquetebol e querem muito que a modalidade
impulsione um desporto diferente.

Atravessaremos o deserto que for necessário para que possamos sair deste e não entrar
noutro, tanto ou mais difícil do que o atual. O Basquetebol Primeiro terá e estruturar ideias e
daí encontrar um rumo, uma orientação. Que este Fórum nos traga a bússola que nos mostrará
o Norte e as restantes direções. Mas não poderemos esperar muito, correndo o risco de
sofrermos os efeitos de quem não encontra a saída deste deserto agreste.
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