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"O único peso destas
crianças deve ser o da
mochila e o dos sonhos"

O futebol de formação do Sporting Clube de Portugal vai mais além da Academia
de Alcochete. Éno Pólo do Estádio Universitário de Lisboa, com estreita ligação às

Academias de Formação Sporting, que tudo começa. Um trabalho fundamental,

por vezes invisível, actualmente sob a direcção de Filipe Vedor

"É no Pólo EUL que começa a caminhada desportiva de várias crianças que sonham um dia ser jogadores de futebol e,
sobretudo, chegar à equipa principal do SCP", afirmou Filipe Vedor
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Ao contrário do que multa gente

pensa, o futebol de formação
do Sporting CP começa no
Pólo EUL, em Lisboa, e não na
Academia de Alcochete. Por

isso, é importante saber o que é,

então, o Pólo EUL...
É aquilo a que chamamos o início

do sonho. É no Pólo EUL que

começa a caminhada desportiva
de várias crianças que sonham

um dia ser jogadores de futebol

e, sobretudo, chegar à equipa

principal do Sporting CP. É aqui

que treinam as crianças entre

os seis e os 13 anos, ou seja os

escalões compreendidos entre os

petizes e os infantis A.

Quantas equipas trabalham

aqui?
Duas de cada escalão. São sete

escalões, por isso temos aqui 14

equipas a trabalhar de segunda
a quinta-feira entre as 18h00 e

as 19h30. Voltam ao sábado para
os jogos, que se jogam desde as

9hoo às 18h00. O Pólo EUL é, e

funciona como, uma academia



normal, existindo, para além dos

campos, a parte administrativa,

técnica e médica.

Sendo em Lisboa, as crianças

que aqui trabalham são todas

desta zona do país?

Não, até porque o talento não

tem geografia. A sede do Clube

é em Lisboa e é normal que este

trabalho seja feito aqui, mas

temos crianças desde Viana

do Castelo até ao Algarve que
treinam nos clubes que temos

protocolados e nas Academias

de Formação Sporting que
temos no Algarve, Coimbra,

Aveiro, Porto e Braga e que vêm

jogar aqui ao fim-de-semana e

que jogam connosco também

vários torneios nacionais e

internacionais. Isto acontece

porque, como é natural pela
tenra idade, só aos 13 anos é

que conseguimos incorporar os

atletas na Academia Sporting.

E como é o dia-a-dia no Pólo

EUL?

Para os atletas arranca ao final

da tarde com os nossos grandes

aliados, os familiares, que os

trazem aqui e que possibilitam

que eles possam estar aqui
três vezes por semana, e com o

serviço de transporte que temos

disponível para os que têm

essa necessidade. Os miúdos

chegam, treinam e, para além

disso, são sempre acompanhados

pelo gabinete de psicologia

que faz o acompanhamento

psicopedagógico e a

monotorização com as escolas

e com as turmas para ver se há

algum caso que precisa de ser

sinalizado ou de ajuda.

Aqui dá-se maior importância
ao lado pessoal e à escola do

que ao plano desportivo?
Somos uma escola de futebol,

uma escola de futebol com um

ADN histórico e muito vincado,

formamos jogadores obviamente,

mas, pelos valores do próprio
Clube, preocupamo-nos em

formar crianças e homens.

Aqui a preocupação é que eles

se divirtam, porque o futebol é

um hobby para o qual eles têm

muito talento. Por tudo isso, e

por trabalharmos em cima dessa

ideia, achamos que temos a

melhor proposta formadora tanto

de educação desportiva como

pessoal e aquela que achamos

ser a indicada para trabalhar o

talento deles nesse hobby.

O plano desportivo aqui é apenas
um complemento, é um caminho

que tem de ser paralelo ao

escolar e nunca interposto. Aqui
se as crianças não tiverem tido

os registos comportamentais que
achamos fundamentais, quer
na escola em casa e no treino,

não jogam. O compromisso

desportivo aqui tem de ser

o mérito daquilo que eles

alcançaram durante a semana,

quer na escola quer em casa.

O Clube não fica prejudicado

por actuar assim?

Não, ter estes cuidados faz parte
do nosso ADN e os números

comprovam o sucesso. Cerca de

70 por cento dos atletas formados

no Clube que chegaram à equipa
sénior passaram por aqui. Nesse

sentido, percebe-se que quanto
mais tempo eles têm de formação

no Sporting CP - com todas estas

premissas - a probabilidade de

sucesso é também maior.

(...)
Não podemos garantir que
tenhamos um aproveitamento de

100 por cento dos atletas como

profissionais, logicamente, mas

temos um caminho entre escola e

desporto que os pode levar a serem

adetas e profissionais de excelência

independentemente da área que
escolham depois na sua vida.

O que sente que o Pólo EUL dá a

estas crianças?
A oportunidade de serem

isso mesmo, crianças, e de

lhes trabalhar o talento nunca

descurando tudo o resto e que é

normal nestas idades. Fazemo-las

sentir parte do projecto e damos-

lhe a oportunidade de crescer num

espaço diferenciado. Obviamente

que queremos tirar dividendos do

nosso trabalho, mas o único peso

que queremos que estas crianças

tenham nas costas é o da mochila

para a escola e o dos sonhos deles

quando se vão deitar. Aqui é para
se divertirem.
E o que dá ao Clube?

A nossa missão é dar jogadores
à Academia Sporting e fazer

com que possam, mais tarde,

chegar à equipa principal, além

de as entregar com sentimento

de pertença e identificação aos

valores do Sporting CP.


