
histórias Texto Leonardo Ralha

Eles são os maiores das suas ruas
SETÚBAL VAI FAZER UMA HOMENAGEMA JOSÉ MOURINHO QUE É RARANAS
PESSOAS VIVAS POLÍTICOS E DESPORTISTAS SÃO OS MAIS CONTEMPLADOS

Chegar a Setúbal
vai passar aser mais especial Éjá em abril que a
Comissão de To

ponímiavai analisar apropos
ta da Câmara que pretende
atribuir onome de JoséMouri
nho a uma rua ou avenida re
conhecendo o Special One
nascido na cidade há 50 anos
como umdos mais prestigia
dos e qualificados treinadores
de futebol de todo o Mundo e

enaltecendo a ligação com a
cidade a que regressa sempre
e onde escolheu continuar a

viver sempre que pode
A iniciativa da presidente da

Câmara de Setúbal Maria das
Dores Meira feita em íntima
colaboração com Mourinho
não implica necessariamente a
construção de umanova rua ou
avenida Oúnicoobjetivoéque
seja uma via com a dignidade
que ele merece numa das en
tradas da cidade disse fonte da

autarquia àDomingo admitin
do não se lembrar de outrapes
soa viva com direito a placa de
ruano concelho

Aquilo que irá acontecer ao
treinador do Real Madrid
detentor de um palmares
com duas conquistas da Liga
dos Campeões umaTaça UE
FA e títulos de campeão por
tuguês inglês italiano e espa
nhol é raro em Portugal No
entanto quando os vivos ga
nham lugar nas plantas das ci
dades as maiores figuras do
desporto só perdem a prima
zia para os políticos
NemoChefe deEstadoescapa

Existe uma avenida Professor
Doutor Aníbal António Cavaco

SilvaemBoliqueime afreguesia
de Loulé onde o Presidente da

Repúblicanasceu emPorto Sal
vo Oeiras éaviacentral doTa
guspark e em Fânzeres e Rio
Tinto Gondomar
Dito isto o líder incontestado

entre os vivos na toponímia é o
seu rival político Mário Soares
Entre avenidas ruas largos ro
tundas e travessas são 21placas
a que nem falta uma alameda
Não a da capital que leva o
nome de D Afonso Henriques
onde o então líder do PS fez o

discurso da Fonte Luminosa

combatendo o PCP mas sim
uma no concelho minhoto de
Cabeceiras de Basto

Lisboa só quer mortos
Até existe um Pavilhão Carlos

Lopes na capital mas nas ruas
só há mortos Não por acaso e
simpor doutrina explica o jor
nalista Appio Sottomayor que
integrou a Comissão de Topo
nímia daCâmara de Lisboa en

tre 1992 e 2010 Só pessoas já
falecidas e só algumtempoapós
a morte para assegurar que se
firma o seu prestígio disse à
Domingoquem analisoucente
nas de propostas e teve ele pró
prio a iniciativa de imortalizar
em Lisboa o jornalista Mário
Neves o compositor de fados
Frederico de Brito e o desenha
dor de banda desenhada Fer
nando Bento

Semdesmerecer as qualida
des de Mourinho Appio Sot
tomayor duvida que este seja o
melhor timing para a Câmara
de Setúbal lhe prestar esta
homenagem Acho cedo Um
nome de rua é uma coisa que
fica para sempre salienta o
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jornalista que recorda uma
exceção à regra ocorrida antes
do seu tempo Em1982 Nuno
Abecasis o presidente da Câ
mara fez questão de que hou
vesse uma avenida chamada

João Paulo II que visitaria Por
tugal no ano seguinte

Todos por Mourinho
O JoséMourinho não devia ter

uma rua em Setúbal Devia ter

uma autoestrada pois tudo o
que temfeitoporPortugal epela
sua terra natal não tem preço
contrapõe Carlos Lopes cam
peão olímpico daMaratona em
Los Angeles 1984 ao saber
que o Special One estáprestes
a juntar se a uma lista de con
templados de que ele fazparte
O ex atleta de 66 anos tem11

artérias com o seu nome espa
lhadas por Portugal Uma delas
tem significado especial a rua
Carlos Lopes em Vildemoi
nhos na qual veio ao Mundo
muito antes de forçar oMundo a
conhecê lo Admite que não se

lembrade todas as homenagens
que lhe fizeram embora as au
tarquias o contactempara apu
rar se não se importa Sou um
bocado despassarado e por ve
zes esqueço me mas fico sem
pre feliz por se lembrarem do
trabalho demuitos anos

É também essa a opinião de
Eusébio da Silva Ferreira o
PanteraNegra cujos golos va
leram 11 títulos de campeão
cinco Taças de Portugal e duas
Taças dos Campeões Europeus
ao Benfica embora a imagem
mais icónica do ex futebolista

de 71 anos sejam as lágrimas

após o apito final do PortugalInglaterra que afastou os
Magriços da final doMundial
de 1966 Tenho sempremuita
honra porque nemtoda a gen
te tem direito a estas homena

gens disse àDomingo quemjá
descerrouplacas emseis ruas
empatou com Rosa Mota
campeã olímpica daMaratona
em Seul 1988 deMirande
la à Amadora Ainda não tem

uma em Setúbal o que não o
impede de ficar feliz por Mou
rinho um treinador que fica
paraaHistória

Escolhido pelo povo
Depois dos desportistas e dos
políticos Ramalho Eanes
primeiro Presidente da Repú
blica eleito após o 25 de Abril
tem sete avenidas ruas eprace
tas enquanto Jorge Sampaio
ainda só tem duas as figuras
da cultura têm prioridade
quando os responsáveis pela
toponímia optam pelos vivos É
o caso de Manoel de Oliveira
que aos 104 anos é o mais velho
cineasta doMundo duas ruas

da escritora Agustina BessaLuís com cinco ruas e aveni
das ou dos arquitetos Siza
Vieirae Eduardo SoutodeMou

ra uma ruapara cadaum
Também aconteceu ao ator

Ruy de Carvalho que tem uma
placa com o primeiro nome es
crito com y em Loures e uma
com i em Vila Real de onde o
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seu pai era natural bem como
umteatro e uma urbanização

em VilaNovadeGaia Estaúlti
ma é a que lhe traz maior satis
fação visto que a deve àvota

çãodo povo tendo sido postas
várias figuras à escolhados resi
dentes É sempre muito agra
dável serreconhecido sobretu
do quando somos escolhidos
pelas pessoas disse Quanto a
Mourinho pensa que Setúbal
fez umaboa escolha Éome
lhortreinadordo Mundoeme
rece uma rua Tem o seu feitio
mas é um homem que sabe de
futebolcomo ninguém
Nãoé crível queofeitio dotrei

nador traga arrependimentos a
quem o homenageia ainda que
Appio Sottomayor avise que os
comportamentos futurossão
sempreumrisco Otelo Saraiva
de Carvalho umdos responsá
veis pelo derrube do Estado
Novo temnome emquatro ruas
apesar de ter sido condenado
por liderar a organização terro
rista FP 25 deAbril
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