
  Tiragem: 101375

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Lazer

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 23,50 x 29,70 cm²

  Corte: 1 de 7ID: 60013660 04-07-2015 | Revista E

Meninos  
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 do Rio

Irá o duche frio de Praga arrefecer os ânimos dos 
jovens jogadores portugueses no calor carioca?  
Os Jogos Olímpicos serão o próximo desafio 
de uma seleção que despertou no país uma 
onda de entusiasmo como há muito não se via
TEXTO PAULO PAIXÃO
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C
Carvalho pareceram estar até à final num desafio à 
parte, competindo jogo a jogo pela designação de 
melhor em campo (duas para cada um).

Os elogios sucederam-se durante a prova ao 
desempenho dos jogadores portugueses. Foi o caso 
de Roy Keane, ex-capitão da seleção irlandesa e 
antigo jogador do Manchester United, onde foi co-
lega de Cristiano Ronaldo. Após o desafio, há uma 
semana, em que os panzer de Rui Jorge cilindraram 
(5-0) a infantaria ligeira alemã, Keane escreveu 
na sua conta do Twitter: “O futuro afigura-se bri-
lhante para o futebol português, a julgar por esta 
exibição. Imagine-se estes jogadores e Ronaldo. 
Que barbaridade!”

MAIS JOGOS DE MAIOR EXIGÊNCIA
Ricardo Duarte, professor da Faculdade de Mo-
tricidade Humana de Lisboa e especialista inter-
nacional na área da análise de jogo, elenca três 

alma, ainda não acabou! A aventura da seleção 
portuguesa que esta semana perdeu o Europeu de 
Futebol (no escalão sub-21) tem mais uma eta-
pa, em agosto do próximo ano. Será uma prova 
de fogo, carregada de vários simbolismos. Trata-
-se dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A jogar 
em casa, um dos adversários será o Brasil, muito 
sequioso de vitórias, depois dos frustrantes Mun-
dial de 2014 e Copa América deste ano. Ao mesmo 
tempo, Portugal poderá voltar a enfrentar a Sué-
cia, podendo assim redimir-se do amargo de boca 
de terça-feira.

Deixando o totobola para a altura devida, o jogo 
por agora é outro: olhar as cartas que este Europeu 
mostrou (acima de tudo e todos, esteve sempre a 
força no naipe), não perdendo de vista o resto do 
baralho do futebol jovem português. Na Repúbli-
ca Checa, houve ases, reis e jokers que são já gran-
des trunfos. Neste ponto, Bernardo Silva e William 
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PROVA DE FORÇA  
Na mais categórica exibição portuguesa, Tobias 
Figueiredo, William Carvalho e Ricardo Pereira 
festejam o segundo golo frente à Alemanha  
(à esq.), numa vitória em que Bernardo Silva 
inaugurou o marcador (em baixo)
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Uma das 
razões do êxito 
é a aposta feita 
pelos clubes, 
sobretudo os 
três grandes, 
na formação

fatores que, em “confluência”, explicam este bom 
momento do futebol jovem português. Francis-
co Silveira Ramos, o diretor técnico nacional, que 
começou a acompanhar as seleções jovens há três 
décadas, reforça alguns desses pontos.

A primeira dessas causas, diz Ricardo Duarte, 
são as “condições colocadas ao dispor” deste con-
junto de futebolistas. “Têm hoje mais tempo de 
jogo e em clubes de maior nomeada” do que a ge-
ração anterior, afirmam. Alguns jogam já regular-
mente em equipas de primeiro plano (na luta pela 
conquista dos respetivos campeonatos), como são 
os casos de William Carvalho, João Mário e Paulo 
Oliveira, no Sporting, ou Bernardo Silva, no Mó-
naco. Além das partidas nas provas internas, cum-
priram já diversos jogos nas provas europeias, in-
clusive na Liga dos Campeões.

Ainda dentro do primeiro fator, os futebolis-
tas que não jogam em clubes de primeiro plano 

têm-no feito nos últimos anos nas equipas B (espe-
cialmente de Benfica, Sporting e FC Porto). Aque-
las estão hoje na competição profissional (II Liga) 
em resultado de uma deliberação tomada em 2011 
pela direção de Fernando Gomes, recém-chegado 
à presidência da Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF). “As equipas B deram aos jogadores portu-
gueses uma possibilidade de jogar. Pode não ser 
a forma ideal, mas é muito intensa”, diz Silvei-
ra Ramos.

Um segundo fator do bom momento do futebol 
português nas camadas jovens — desde 2011, Por-
tugal regista, já a contar com os Jogos Olímpicos, 
dez presenças em fases finais, em Europeus e Mun-
diais — é a aposta na formação por parte dos prin-
cipais emblemas. “Há um refinamento na qualida-
de da formação dos clubes”, afirma Ricardo Duar-
te, destacando os efeitos recentes da academia do 
Benfica, no Seixal, a última dos três grandes a ser 
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criada. “Só agora aquela aposta do Benfica come-
ça a dar frutos, e isso veio aumentar a competiti-
vidade com as outras duas academias”, salienta o 
especialista na análise de jogo.

O esforço na formação é uma das “causas es-
truturais e programáticas” da melhoria do futebol 
português, afirma Silveira Ramos, “embora alguns 
clubes sigam outro caminho na alta competição”, 
ressalva. E, a par da política dos clubes, também a 
FPF continua a investir muito. Primeiro, no Torneio 
Lopes da Silva, entre associações distritais — para 
atletas até aos 14 anos, cuja edição anual terminou 
no passado fim de semana —, sendo depois os jo-
vens encaminhados para as seleções, iniciando-se a 
progressão pelos sub-15. E dentro de menos de um 
ano, em abril de 2016, haverá uma boa notícia: de-
verá estar terminada a Cidade do Futebol (junto ao 
Estádio Nacional, no concelho de Oeiras), um com-
plexo com vários campos de treinos e infraestrutu-
ras de apoio, onde “as seleções da formação vão ter 
a sua casa e condições de trabalho ainda superiores 
às atuais”, explica a Federação.

A “experiência e a maturidade” de Rui Jorge, no 
banco dos sub-21 há cinco anos, é o terceiro fator 
apontado por Ricardo Duarte para explicar o de-
sempenho da seleção que esteve quase a ganhar o 
Europeu. O especialista em análise de treino define 
o treinador português como alguém “voluntarioso” 
e que se “preocupa genuinamente com o desenvol-
vimento do jogador português”.

Desde o passado fim de semana, despertados 

pelos ecos da goleada à Alemanha, durante alguns 
dias muitos portugueses acompanharam o fute-
bol e a seleção com um interesse pouco habitual.

Muito menos foram os que há semanas perde-
ram horas de sono a ver a TV de madrugada, para 
acompanhar o Mundial de sub-20, no outro lado do 
planeta. Da Nova Zelândia, embora eliminado pelo 
Brasil nos quartos de final (tal significa que ficou en-
tre as oito melhores seleções do mundo), Portugal 
saiu com a cotação em alta, tal a qualidade demons-
trada. No total, cinco jogos, quatro vitória e um em-
pate, resolvido na marca das grandes penalidades.

Os jovens futebolistas que jogaram nos antípo-
das fazem farte da próxima fornada: serão eles a ter 
a possibilidade de disputar o próximo Europeu de 
sub-21, em 2017, na Polónia. E, a avaliar pela amos-
tra da Nova Zelândia, há uma nova boa colheita nos 
campos de futebol portugueses.

UMA NOVA GERAÇÃO DE OURO?
Depois da geração de ouro que sob a batuta de Car-
los Queiroz venceu os Mundiais de sub-21 de 1989 
(Arábia Saudita) e de 1991 (Portugal), sendo que 
muitos dos campeões de Lisboa disputaram a fi-
nal do Europeu de 1994, terá chegado uma nova 
geração de ouro?

Francisco Silveira Ramos aconselha prudên-
cia na resposta. “O futebol é uma modalidade de 
natureza e afirmação muito tardia”, diz. Para já, 
acrescenta, “o prognóstico é muito favorável, mas 
ainda é cedo para fazer esse juízo”.

DE PÉ  
Rui Jorge, o técnico da seleção de sub-21  
(na foto após ter recebido a medalha de segundo 
classificado), viu fugir o título por um triz, 
encerrando a caminhada do Europeu sem perder 
um único jogo (12 vitórias e 3 empates)
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JOGOS OFICIAIS

Um empate negro
A seleção de sub-21 fez dezena e meia de 
partidas oficiais, tendo ganho 12 e empatado 
apenas 3 (e só em 2 não marcou golos). O 
empate de terça-feira, resolvido da marca das 
grandes penalidades, só o é na estatística, pois 
sabe a derrota.

€101,65
MILHÕES

Cotação em alta
Ao contrário da Bolsa portuguesa, os jovens 
que estiveram no Europeu estão em alta. No 
início da prova, os 23 selecionados tinham 
um valor global de mais de €100 milhões, 
segundo o sítio da internet Transfermarket. 
William Carvalho era o que valia mais (€22 
milhões). Antes da final já subira mais uns 
degraus, chegando aos €25 milhões (resta 
saber o que lhe custou o penálti falhado). Mas 
a valorização maior era de Bernardo Silva, que 
passou de €12 milhões para €20 milhões.

14
INTERNACIONALIZAÇÕES

Na primeira 
equipa
Dos portugueses dos sub-21, oito já alinharam 
na seleção principal. William Carvalho é o 
líder, com 14 internacionalizações. Mas o 
mesmo já fizeram (embora a maioria apenas 
em jogos particulares) Paulo Oliveira, Raphael 
Guerreiro, Rafa, João Mário, Bernardo Silva, 
Ivan Cavaleiro e Ricardo Horta.

110.000
JOGADORES FEDERADOS

Em crescimento
Na época desportiva que agora termina, havia 
110 mil jovens futebolistas federados. Uma 
subida face ao início da década (2010/11), 
quando eram 101 mil.
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Uma nova 
geração 
dourada?  
Há talentos 
equivalentes, 
mas “ainda é 
cedo para fazer 
esse juízo”

Traduzindo: entre os 20 e os 22 anos, vive-se “a 
idade de afirmação” dos jogadores. Por enquanto, 
“as avaliações não são tão seguras quanto a feita a 
um futebolista sénior, que se já demonstrou qua-
lidade é porque a tem efetivamente”, prossegue o 
diretor técnico nacional.

“Para atingir o alto rendimento muitos fatores 
se cruzam”, explica Silveira Ramos. Dois exem-
plos ilustram essa evolução não linear: na seleção 
vencedora do Mundial de 1989, na Arábia Saudita, 
nem Fernando Couto nem Paulo Sousa eram titu-
lares. “E Pauleta só pareceu na seleção aos 24 anos, 
apesar de ter jogado em Portugal até aí”, diz o di-
retor da Federação.

Uma nova geração dourada? Ricardo Duarte e 
Francisco Silveira Ramos respondem antes da fi-
nal do Europeu. “Se olharmos individualmente, 
vemos talentos equivalentes” aos da geração de 
Figo, Rui Costa & Cª. “E a imprensa internacional 
tem dado esse destaque”, diz o professor da Facul-
dade de Motricidade Humana. Já o diretor técnico 
nacional (o homem que foi o primeiro treinador de 
Cristiano Ronaldo na seleções jovens) é mais cau-
teloso: “Não podemos ter muita ansiedade.”

Para já, o que há neste grupo é a genética das 
grandes equipas. “Gosto muito de ver esta equipa 

jogar, como coletivo. Há um conhecimento muito 
claro do papel que cada um desempenha. E, quan-
do a plataforma funciona, cada um dos seus ele-
mentos brilha mais”, afirma Ricardo Duarte.

“Sabem jogar muito bem em equipa, mas indi-
vidualmente têm competências muito ricas. Nes-
se ponto são como a geração de ouro”, diz Silveira 
Ramos. “São jogadores adaptados aos contextos 
mais exigentes, sabem atacar e defender, estão 
preparados para o futebol do futuro”, acrescenta.

Para o diretor técnico da FPF, “têm a solidez de 
uma equipa mais traquejada”. Silveira Ramos usa 
dois termos para sintetizar o desempenho desta 
equipa: “segurança” (quando souberam resistir 
à pressão em certos jogos, como frente à Itália), 
e “vertigem” (exemplificando a explosão frente à 
Alemanha).

Depois do gelo sueco, que a insegurança não 
tolha os nossos meninos do Rio. O arzinho tropi-
cal será certamente um gerador da vertigem. E aí 
talvez o clima carioca permita a Bernardo Silva ser 
sempre o “menino vadio” que não se viu na final 
do Europeu. Só de pensar nisso, para quem gosta 
de bola, é “calor que provoca arrepio”. b
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Sub-21  
O melhor desta seleção 

ainda está para vir. Vemo-nos 
no Rio de Janeiro
Por Paulo Paixão


