ALGARVE YOUTH CUP – ESTORIL PRAIA
Na rubrica de hoje damos destaque a uma atitude de elevado teor ético-desportivo praticada
pela equipa de futebol de 11 de Infantis, escalão sub-13 do Estoril Praia aquando da sua
participação no Algarve Youth Cup. No dia 30 de março, no jogo das meias-finais, esta equipa
defrontou a Associação Desportiva Geração de Génios. O jogo terminou empatado, recorrendose à marcação de grandes penalidades, estando previstos três penaltis para a primeira série. O
guarda-redes do Estoril defendeu as duas primeiras grandes penalidades e os jogadores do
Estoril concretizaram-nas. Dentro do campo, e também fora dele, concretamente atrás da baliza
onde se encontrava a claque dos pais, iniciaram-se os festejos da passagem à final. De repente,
todos os jogadores começaram a dirigir-se para o mesmo local, interrompendo de imediato as
celebrações pela vitória. Inicialmente pensou-se que alguém estaria lesionado, mas
rapidamente se percebeu que estes jovens atletas pararam os seus festejos e foram confortar o
guarda-redes adversário, que chorava deitado no chão. Fica aqui patente a importância do
respeito e solidariedade para com o adversário, tanto na derrota como na vitória. O treinador
desta equipa de verdadeiros desportistas, Afonso Neutel, deu-nos o seu testemunho acerca
deste episódio que eleva o desporto aos patamares mais elevados de ética e valores, referindo
ter-se tratado de uma atitude espontânea dos seus atletas.
Aqui fica mais um exemplo de verdadeiro fairplay, assente numa atitude espontânea de jovens
atletas que deve ser tomada como exemplo.

Algarve Youth Cup – Estoril Praia
Proposta de questões e aspetos a explorar

1- Começar a abordagem por uma reflexão acerca da atitude dos jovens jogadores.
2- Explorar a importância de nos colocarmos no lugar dos outros (para uns ganharem,
alguém tem de perder).

3- Relativizar a derrota e enaltecer a importância do adversário, que deve ser visto como
um “colaborador” e não como um inimigo.
(para os alunos mais novos)
1- Questioná-los e solicitar a sua opinião sobre a atitude dos jogadores do Estoril.
2- Explorar igualmente as questões “derrota VS vitória” e adversário “colaborador VS
inimigo”
3- Solicitar que ilustrem a história que ouviram

