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Está de parabéns o basquetebol português. Para além do galardão de reconhecimento
internacional obtido pelo presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, nunca antes na
história do basquetebol nacional, as selecções portuguesas tinham alcançado,

no mesmo ano, três prestigiados pódios em grandes competições internacionais.

Como habitualmente, retomo a minha colaboração no Planeta Basket com um balanço da
actividade das nossas selecções de Sub-20, Sub-18 e Sub-16 masculinas e femininas.
Contudo contrariamente aos anos anteriores, desta vez vou alongar as minhas reflexões em
mais do que um artigo.

Por hoje, quero apenas felicitar o amigo Manuel Fernandes. Ele sabe que muitas vezes
discordámos e discutimos fortemente, mas também sabe, pelo facto de o ter acompanhado
diversas vezes a reuniões da Fiba-Europa, que sempre reconheci o prestígio, que ele tem entre
os seus pares das federações europeias, e sempre lhe transmiti, que às vezes não sabia,
internamente, potenciar esse reconhecimento. Agora já não há dúvidas.

Quero também felicitar as três selecções medalhadas, a selecção universitária feminina, a
selecção de sub-16 feminina e embora sendo a divisão B a primeira selecção nacional a
conquistar um título de campeão europeu, a selecção de sub-20 masculina. Estão de parabéns
o Ricardo Vasconcelos, a Maryana Kostourkova e o André Martins e as suas respectivas
equipas técnicas.

Para finalizar, e que também deve ser um motivo de orgulho para o basquetebol nacional,
deixar uma palavra de incentivo ao Mário Palma, o mais prestigiado treinador português de
sempre, que uma vez mais está neste momento, no mais importante palco do basquetebol
mundial, no comando da selecção da Tunísia, à procura de um lugar para os Jogos Olímpicos
de 2020.
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Para todo o universo do basquetebol português, que está de parabéns, pois estes resultados
são expressão do trabalho de muitos, votos de uma boa época de 2019/20.
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