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Caros associados e atletas,
Notícia no Jornal “O Jogo”
Foi com alguma surpresa que fomos confrontados com uma notícia publicada na edição de hoje do jornal
desportivo “O Jogo”, a qual enferma de um conjunto de informações e declarações que deturpam e
procuram manipular a verdade dos factos.
A calendarização da Final Six do Campeonato Nacional de Carambola por Equipas, na disciplina de 3
Tabelas, e a alteração do regulamento que passou a prever uma Fase Final Concentrada, foram efectuadas
ainda durante a época passada e tornadas públicas em Agosto de 2009, sem que o Sporting Clube de
Portugal tenha manifestado até este momento qualquer posição relativamente às mesmas.
Estranhamos por isso, que a poucas horas da competição venham a lume notícias como esta, que de forma
mais ou menos encapotada, procuram atribuir à Federação Portuguesa de Bilhar a responsabilidade de o
Sporting Clube de Portugal não vir a estar presente na Fase Final da prova.
Aliás, mais estranhamos que se faça alusão ao facto de aprova implicar uma estadia de quase uma semana
na Figueira da Foz, quando na realidade em épocas anteriores a prova durava 16 dias, com fases nacionais
que implicavam deslocações de dois ou três dias ao Porto, para as equipas de Lisboa, quando agora a prova
se desenrola de forma concentrada em apenas 4 dias, obrigando apenas a custos de alojamento de 3 dias e
a uma única deslocação.
Perante estes factos não nos parece que as questões de tesouraria sejam as mais relevantes na decisão
que o Sporting tomou. Parece-nos sim, ao ler a afirmação “... estamos impossibilitados de jogar com os
nossos melhores devido à forma como tudo foi calendarizado...”, interpretamos os factos de outra forma:
É do conhecimento comum que muitos dos atletas estrangeiros que constam nos planteis dos clubes
portugueses, participam em provas de iguais características em Espanha, sendo que por infelicidade a Real
Federação Espanhola de Bilhar, apesar de o efectuar muito mais tarde que a FPB, agendou para este
mesmo fim de semana a Fase Final do Campeonato de Espanha, impedindo que muitos dos atletas
internacionais pudessem dar o seu concurso às equipas portuguesas, como são os casos de alguns atletas
do Sporting Clube de Portugal e do Futebol Clube do Porto.
Sobre a eventual não participação do Sporting Clube de Portugal na Final da Taça, estranhamos as
afirmações proferidas, mais ainda quando a Final da Taça está marcada para Almada, nas instalações do
Ginásio do Sul.
A Direcção da FPB, com este comunicado pretende apenas deixar clara a sua posição perante a notícia
veiculada e, em especial, manifestar o apreço por todos aqueles clubes, que nesta modalidade, participam
nas Fases Finais Nacionais, com dificuldades financeiras, muitas vezes a expensas dos próprios atletas, mas
cuja participação nunca se encontra em causa, visto que neste desporto, como em todos os outros, a
dignidade dessas representações pressupõe procurar fazer sempre o melhor possível, independentemente
de quem temos disponível, ou de quais os meios financeiros que temos à disposição.
O que seria do desporto se apenas aqueles que almejam a conquista dos títulos se “dessem ao trabalho” de
participar.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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