
SAD de futebol dão mau nome àbolsa

Quando as SAD Sociedades Anónimas
Desportivas entraram embolsa muitos
ingénuos acreditaram que o futebol iria
entrarnumpatamardiferente commais
fair play transparência melhor gestão
e rigor nas contas Muita coisamudou as

estruturas estão mais complexas mais
profissionais empregam mais gente há

mais dinheiro dos direitos televisivos ealgumastransferências atingemvalores estratosféricoscomo se houvesse investi
dores no futebol a fabricar notas

Mas emPortugal muita gentejáper
deu dinheiro com um investimento que
só sejustifica porpaixão Milhares depe
quenos accionistas perderam o dinheiro
aplicado nas SAD e em muitos casos o
custo demanutenção das acções em car
teirajá representa um peso muito supe
rioraovalordos títulos detidos Mas tam

bém grandes investidores e bancos cre
dores perderammilhões neste mundo
estranho do futebol cotado embolsa

Apesar de haver cada vez um aperto
maior aobranqueamento de capitais por
partedasautoridadesjudiciais omundodo

futebol ainda é um offshore de opacida
de em que comissões milionárias são di
vididaspormuitosagentes eprovavelmen
te em alguns casos o lucro individual não
tem origem na boa gestão ou nos títulos
desportivos conquistados mas na quanti
dade de transferências e napercentagem
que cada negócio rende Seja compra ou
venda hácomissões chorudas arodarenão
se sabe nemas administrações tributárias
investigamconvenientemente queméque
sãoos últimosbeneficiáriosdessesmilhões

transaccionados nessa rede de luvas
E comomostra a recente instabilida

de criada numa das SAD cotadas quem
mandana empresaéumapequenamino
ria de sócios que controla os destinos de
um clube No Sporting o presidente do

clube e da SADmarcou umaassembleiageral do clube em que referendará a es

magadoramaioria que o elegeu recente
mente Nummundoonde apaixão impe
ra sobre osresultados a lógicadaboages
tão nem sempreprevalece eos golpes de
teatro são abundantes

Aassembleiado Sporting anunciada
para amanhãpelopresidente dadirecção
emvezde ser convocada emprimeiro lu
gar pelo presidente do órgão que repre
senta os sócios não passa de uma ence
naçãodeum lídererrático que ainda não
conseguiu cumprir a promessa de ser
campeão

Com as claques transformadas em
guardas pretorianas de quemmanda no
clube nãohá condições paraum debate
sereno nemparaumaoposição isenta de
riscos físicos na assembleia E é esta as

sembleia que determina o rumo deuma
SAD cotada embolsa

RECEITAS DO TURISMO
É dosmotores da economia Gera receitas e é dos sectores
quemais cria emprego O turismo está a revelar se um sec
tor dinâmico beneficiando do reforço das ligações aéreas
do facto de Portugal estar na moda O aumento das recei
tas de alojamento turístico desde 2012 ilustra o crescimen
to impressionante de 1 856milhões para 3 391milhões em
2017 E esta é umapequena parte do bolo porque hámui
tos outros negócios queo turismo alimenta desde a restau
ração até inúmeros serviços

EUFORIA DO CREDITO
O Banco de Portugaljá alertou para os riscos do excessivo
endividamento bancário das famílias Mas os bancos vol

taram a uma verdadeira guerra para captar clientes e em
prestar dinheiro Enão é só no crédito àhabitação mastam
bém no crédito ao consumo e em mensagens de incentivo
paralevantamentode dinheiro com cartões decrédito Ago
ra há mais regras e mais obrigações de informação mas é
curioso notarque as pessoas têmmemória curta ejá não se
lembram dos sustos do passado

Algo
diferente

O cinema português sonha com o
terceiro urso de ouro para curtas
metragens num dos mais emble
máticos festivais europeus Ber
lim Há dois anos foi Leonor Teles
a conquistar o galardão e no ano
passado foi a vez de Diogo Costa
Amarante Nesta edição as apos
tas lusas em curtas são obras de

David Pinheiro Vicente João Sala
viza e João Viana Mesmo que não
se repita o galardão máximo a
presença portuguesa de referên
cia em Berlim é um bom indício

para a cultura portuguesa e refor
ça a boa imagem de Portugal que
também é um activo fundamental

para a economia
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