
Toda a verdade
e também todaamentira
sobre oprocesso e Toupeira

ÁlvaroMagalhães

Quandoum

advogado
moribundopede
aBíblia diza
anedotaque não
éporseter
convertido é
paraprocurar
brechasnas leis

sagradas em
buscadasalvação Eseum
advogadoarguto digoeu écapaz
deencontrarumastantasbrechas

numaacusaçãodoMinistério
Público três advogadosainda
maisargutosencontrammuitas
mais aopontodeseremcapazes
desacudirnadamenosdoque 30
acusações
Jáestãoaveronde o cronista

querchegar Sim querchegar à
estranha ilibação daSAD do
Benficanoprocesso e Toupeira
maisumdaquelescasosemque
ganharamosmais dotados
tecnicamente não os que
estavamdo ladodaverdade
Tambémaqueles três craques do
Direito e até domenos direito
dependede quemlhespaga que
oBenficacontratouprocuraram
e encontraram a soluçãopara

este caso na leiturada Bíblia

mais exactamente naquelaparte
emqueArão o sumo sacerdote
coloca asmãos sobre a cabeçado
bode expiatório e confessaos
pecados do povo transferindo
simbolicamente esses pecados
paraoanimal que depois é solto
nodeserto levandopara longe
todasas iniquidades doshomens
Levítico 16 21 22
PauloGonçalves queatéjá

tinhasido abandonadono
deserto estavamesmoapediro
papeldobode queabsorve e
expurgaospecados dos outros Ea
crentejuízavalidou aencenação
ao concluir que oscrimesque lhe
estão imputados nada têmaver
comoprosseguimentodos
interesses doBenfica Ficámos a
saberquevasculhar o segredo de
processos emque o clube é o
principal acusado ou saber
antecipadamente deumabusca
daJudiciária por exemplo era
apenas do seu interesse O
pessoaldaSAD nasua infinita
inocência desconheciatudo Ora
aí estáumaverdade judicial tão
credível como ade queVale e
Azevedoviviade400 euros
mensais e do cultivo dasuahorta
Acreditarnelaé como acreditar
nahistória dalaranjinha Diziaao
juiz o réu acusado dehomicídio
violento ànavalhada Euestava
muito sossegado adescascar a
minha laranjinha comuma
navalha quandoele apareceu e
O futebol éummundoàparte

de gente enlouquecidapelas
paixões que nãopode ser
equiparado ao restodavida e o
resto davida sobretudo ajustiça
não sabe como lidar comele

Corrupção coacção e trafico de
influências são crimessevera

mentepunidos nocontexto
social no futebol que não deixa
de serumjogo perdem
espessuraegravidade E quemal
faz aomundo àvida real que
sejaoBenfica enãooPortoouo
Sporting aganhar mesmo
indevidamente umououtro
campeonato Daíque não tenha
sido difícil imporcomo
verdadeumamentiradaquele
tamanho É tão óbvio que
PauloGonçalves agiacomo
conhecimento e acumplicida
de da SADdo clube talcomo

de resto foi trintavezes ditopelo
Ministério Público que aúnica
conclusão a retirardesta
incompreensível decisãojudicial
é ade que oBenfica ao contrário
do que aconteceucomaequipa
de futebol acertouemcheio nos
reforçosparaaequipajurídica
Comodisse umdia opoeta
americanoRobert Frost umjuiz
é aquelapessoa que decide quem
temomelhor advogado
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