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A secção de basquetebol do Sporting Clube Farense iniciou a sua atividade em 1935 no campeonato do algarve de 
seniores masculinos. Começando por jogar no Parque Farense, nas traseiras da antiga Mocidade Portuguesa, a 
primeira vitória de um campeonato surgiria na época 1940/1941. Quando nos anos 50 a equipa atinge a final do 
campeonato nacional da 2ª divisão começam a surgir as primeiras equipas de formação motivadas pelo êxito da 
equipa de seniores. 
 
Os anos 60 ficaram marcados por confrontos com as melhores equipas do país no campeonato nacional da 1ª 
divisão, zona sul, onde já se assistiam a jogos de grande qualidade e emoção no campo situado na Alameda. 
Também nesta altura começam a surgir os primeiros resultados positivos das equipas de formação com vitórias nos 
campeonatos regionais e participação nos campeonatos nacionais. Nos anos seguintes a equipa de basquetebol do 
Farense começou a utilizar o Pavilhão da Afonso III (o primeiro a ser construído no algarve) e surge a primeira equipa 
sénior feminina que em 1983 começa a ter também escalões de formação. 
 
A construção do Pavilhão do Farense, nos anos 90, marca uma época de ouro no basquetebol farense com a equipa 
de seniores femininas a vencerem o nacional da 2ª divisão (1990/1991), jogando na época seguinte na 1ª divisão e 
atingindo a Final-Four da Taça de Portugal 
 
Ao longo dos anos o basquetebol do Farense tem vindo a afirmar-se como a uma das principais potências regionais 
ao nível da formação e atualmente conta com diversos escalões de minibasquetebol desde os 4 anos de idade, e 
ainda todas as equipas masculinas e femininas nos escalões de formação e seniores masculinos. 
 
A propósito do 1º Torneio Internacional de Minibasquete 25 Abril estivemos à conversa com a coordenadora da 
formação do minibasquete do SCF, Sofia Vieitas, que nos confessou que hoje “os treinos da formação do Farense 
estão sobrelotados, temos mais de 220 atletas inscritos e todas as semanas aparecem mais, graças ao trabalho 
que temos vindo a fazer divulgando o basquetebol nas escolas do concelho. Estivemos em praticamente todas as 
escolas a fazer ações com técnicos e atletas do clube e isso fez muitos miúdos e miúdas quererem participar nos 
nossos treinos”.  
 
Com cada vez mais atletas a quererem participar a ajuda dos mais velhos tem sido fundamental, “apesar de termos 
vários treinadores os treinos têm sempre a presença de atletas mais velhos que ajudam os treinadores principais 
devido à grande quantidade de miúdos que aparecem para treinar”. Este programa de divulgação teve à frente o 
treinador António Figueira e é um projeto que espera vir a ter resultados a nível competitivo daqui a 3/4 anos pois é 
um projeto pensado a médio longo prazo, no entanto “os resultados em termos de novos praticantes está já a 
ultrapassar todas as expetativas”. 
 
O Sporting Clube Farense conta hoje com 12 técnicos principais que são apoiados pelo Pedro Cruz, responsável pela 
organização do departamento e pela própria Sofia que assume a coordenação do minibasquete. Para além disso, um 
dos vice-presidentes do clube, o Daniel Nascimento, tem o basquetebol como a sua principal área de intervenção o 
que mostra a importância que o basquetebol tem na estrutura do clube. 
 
Para a coordenadora do minibasquete do SCF a aposta nestes escalões mais novos é ao mesmo tempo um desafio 
mas também uma grande responsabilidade “é uma fase onde se forma a personalidade, a autoconfiança e a 
responsabilidade e ao praticarem o minibasquete estes miúdos desenvolvem essas competências pois têm que 
seguir regras, aprender a trabalhar em conjunto, têm que saber confiar e ao mesmo tempo têm que ser 
responsáveis o que os faz crescer não só enquanto atletas mas especialmente a nível pessoal, emocional e social”. 
 



O futuro do basquetebol em Faro passa por aqui e no Sporting Clube Farense estão hoje a ser preparados grandes 
campeões para o basquetebol e para a vida. 
 
 

           
                Sofia Vieitas, coordenadora da formação do Minibasquete do SCF             António Barão, Presidente do sporting Clube Farense 

 

 
 

 


