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Como iremos estar de Festa do Basquetebol 2022. Foi o que realmente anunciamos para hoje,
última 5ª feira do mês. Depois de dois anos de interregno - pandemia a quanto obrigou...-, eis
que, a iniciar-se já no dia 09 e até 14 de Abril, podemos saudar o regresso do "momento alto
do basquetebol português",

palavras do Presidente da FP Basquetebol, Manuel Fernandes, na cerimónia de apresentação
desta 14 ª edição do basquetebol juvenil.

Acrescentando, ainda, que: "As expetativas são sempre altas e nunca foram goradas, porque
conseguimos atingir os objetivos
".

Por sua vez a Autarquia anfitriã - Albufeira -, pela voz do seu Presidente José Carlos Rolo,
visivelmente emocionado, deu-nos a saber e em jeito de convite: "A edição de 2022 da Festa
do basquetebol "é o renascimento" de um evento que consideramos ser de "alegria". Venham
assistir, ver as competições, o convívio que há nos vários campos. O desporto é uma atividade
de paz".

Dados, então, lançados para que este mega evento, envolvendo mais de 1.500 pessoas, sendo
que 800 atletas sub-14 e sub-16, possa corresponder às expetativas criadas, extraindo dele,
para além das componentes sócio desportivas, como que o instituir de um 'barómetro' para
aferir, no plano competitivo, de qual tem sido a evolução dos nossos atletas, ao nível das suas
capacidades técnicas e também físico-atléticas, levando em linha de conta as circunstâncias
deste 'anormal' tempo em que fomos vivendo e o que, com ele, acarretou de prejuízo para um
melhor e mais profícuo desenvolvimento.

Na oportunidade, tempo para recordar uma grande referência
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Porque, de um momento alto do basquetebol português, se trata, ocorreu-nos trazer ao 'palco
dos acontecimentos' - sem ruído nem holofotes acesos -, uma grande referência, o saudoso
mestre - porque sábio! Teotónio Lima. Que mereceu de outro mestre, prof. Hermínio Barreto, o
seguinte elogio: "O maior de todos nós, treinadores".

Mestre - porque sábio! - Teotónio Lima e uma sua célebre ideia-pensamento: "Um dos aspetos
que mais deve cuidar o treinador é o de constante intercâmbio com outros treinadores de maior
experiência para assim poder desenvolver e aumentar os seus conhecimentos
".

Mestre Teotónio Lima, que, para melhor podermos sustentar a sua enorme capacidade,
enquanto treinador e educador, nos 'obrigou' a atravessar o Atlântico e, em terras do tio Sam,
recolher de outra grande referência, John Wooden, esta outra ideia-pensamento, a funcionar
como 'aviso à navegação', eventualmente para os menos avisados: "O talento é um dom de
Deus, seja grato; a fama é um dom dos homens, seja humilde; a presunção é um dom de si
próprio, seja cuidadoso
".

Que seja uma boa 'Festa', que a possamos desfrutar e que não percamos o sentido da agulha
da bússola, para não nos virmos a constituir em navegadores, na Praia do Pescador ou em
qualquer outra, sem.…bússola!

Regressaremos a 12 - o dia do Luís do Ó, recorde-se - de Abril, se as tarefas inerentes ao
compromisso para com a 'Festa' nos possibilitarem o reencontro.

Como quer que seja, estaremos convosco, envolvendo-os num abraço fraterno.
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