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Assunto: Projecto de Resolugão n°26/09 — "Criagdo de SelecgOes
Desportivas Agorianas, Estatutaria e Desportivamente Integradas as
CompetigOes Organizadas pelas Respectivas FederagOes Desportivas
Internacionals"

Na sequOncia do pedido de parecer sobre o Projecto de Resolugdo n°26/09 —
"CriagOo de SelecgOes Desportivas Agorianas, Estatutaria e Desportivamente
Integradas as CompetigOes Organizadas pelas Respectivas FederagOes
Desportivas Internacionais", tecemos as seguintes consideragóes:

• Os Acores WO° tern quantitativamente, desportistas corn qualidade, que
justifique a criagão de uma selecgäo Regional;

• Temos exemplos de varias modalidades, no caso especifico da natag5o,
esta desde que existe como desporto federado no arquipelago, apenas
este ano tern uma nadadora corn minimos para participar num europeu;

• Veja-se o exemplo do futebol, quantos jogadores agorianos integraram a
selecgdo nacional? Da geragäo de Pauleta, que selecgOo ia ser a
agoriana? lamos ser os "coitadinhos" da Europa e do Mundo!

• Se Portugal, ainda näo é uma potOncia no desporto, o que sera° os Acores
no Mundo?

• Para os atletas, o sonho de sempre é representar a seleccao nacional, 6 o
topo de uma carreira, seria desmotivante impossibilitar este momento na
carreira dos atletas agorianos.

• Ao criar uma selecgdo regional, estamos a limitar o contacto corn outras

realidades, pois os estagios pela selecgão nacional, bem como a
participagäo ern provas integrando a selecgao nacional, permitem aos
atletas agorianos terem o contacto corn outras realidades e viverem novas
experiencias.
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• Já que acham que a qualidade dos atletas acorianos é assim täo
volumosa, como justificam o facto de nos clubes representativos dos
Acores nas divisOes principals das suas modalidades (por exemplo futebol,
voleibol, hOquei em patins e andebol), existirem inümeros atletas do
continente e/ou estrangeiros. Nestes clubes, quantos atletas acorianos säo
titulares?

Face ao exposto, não consideramos encontrar beneficios na criacao de
SeleccOes Desportivas Acorianas, Estatutana e Desportivamente Integradas
nas CompeticOes organizadas pelas respectivas FederacOes Desportivas
Internacionais.

Corn os melhores cumprimentos,

Pela ANARA,

Alberto Mota Borges
Presidente
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