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Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt A Faculdade de Motricidade Humana (FMH) da
Universidade de Lisboa homenageou hoje diversas personalidades do desporto que contribuíram para
a história e desenvolvimento da instituição. Na cerimónia das comemorações dos 75 anos da
instituição, o presidente da FMH, João Alves Diniz, agradeceu o apoio concedido por todos os atores e
entidades ligadas ao desporto, que construíram a escola no passado, perspetivando ainda uma
continuidade idêntica ou melhor para o futuro. "Quero agradecer a presença de todos. Estamos muito
gratos pelo apoio prestado. Esta sessão tem dois grandes objetivos primordiais. Em primeiro,
homenagear aqueles que no passado contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento da nossa
escola e, em segundo, perspetivar o nosso futuro com novos desafios", enalteceu. João Alves Diniz
lembrou também que a faculdade não depende apenas dela para ultrapassar as adversidades,
queixando-se da falta de apoio monetário por parte da Fundação para a Ciência Tecnologia (FCT).
"Existem barreiras que temos de enfrentar e isso não depende apenas de nós. As instalações
necessitam de ampliação e de expansão. Também é muito difícil tolerar e ultrapassar a falta de apoio
para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Até ao momento, o valor recebido pela faculdade
por parte FCT situa-se 77% abaixo do valor inicialmente previsto no orçamento. É insustentável e
injusto, pois a faculdade evoluiu na capacidade de realizar investigação", lamentou. Já o presidente do
Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, destacou o trabalho desenvolvido pelos
homenageados e colocou a educação física ao mesmo nível de outras matérias. "Com o seu empenho,
determinação e carácter contribuíram para a que educação física e a formação desportiva fossem
muito mais do que a mera aprendizagem. Lutaram à semelhança dos países europeus para que a
educação física tivesse a mesma relevância de outras matérias nos programas escolares e na
importância no desenvolvimento harmonioso do processo educativo das crianças e dos jovens",
enalteceu. Por fim, o reitor da Universidade de Lisboa, António da Cruz Serra, afirmou que a FMH
poderá contar com todo o apoio necessário, lamentando ainda perda de financiamento dos últimos
anos. "Só com investigação ao mais alto nível conseguiremos ensinar aquilo que sabemos bem e
transmitir todo o conhecimento. Podem contar com a Universidade de Lisboa e com a reitoria para
todos os próximos desafios, criando condições para que o trabalho seja melhor. Faremos tudo para
ultrapassar as dificuldades que a universidade e a faculdade têm tido. Nos últimos nove anos
perderam 50% do financiamento que tinham e assim parece impossível. A FMH sobreviveu muito à
custa de uma contenção de despesas", sublinhou. António da Cruz Serra mostrou-se ainda preocupado
com o corpo docente, ressalvando que será necessário renová-lo, mas, ainda assim, revelou-se
otimista quanto ao futuro e disse que a palavra é de "esperança". Nesta cerimónia foram
homenageados várias figuras do Desporto e da FMH, entre eles os treinadores de futebol Carlos
Queiroz, Jesualdo Ferreira e Eduardo Manuel Vingada, e ainda entidades que marcaram as atividades
pedagógicas, desportivas e de investigação, como a Câmara Municipal de Lisboa e Oeiras, a Sociedade
Portuguesa de Cardiologia, o Comité Paralímpico de Portugal e a Autoridade para as Condições de
Trabalho.
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