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Para se ter sucesso desportivo
é preciso ser trauliteiro

CAMILO

LOURENÇO

Um dia num encontro privado de antigos
alunos daAESE ouvi FernandoUlrich di
zermais oumenos isto Eugosto de fute
bol Masdo futeboljogadodentro do cam
po O que sevênas televisões é outro fute
bol o dos comentaristas Dispenso isso

Nos últimostempostenho me lembra
domuito da intervençãodeUlrich Porque
cheguei a umponto em que desligo a tele
visão quando ouço certos comentaristas

Vem isto a propósito do estado do fu
tebol português Depois do que se passou
nos últimos meses acusações de corrup
ção investigaçõesjudiciais e omais recen
te episódio odaviolêncianaAcademia do
Sporting toma se inevitável questionar
a forma como o futebol português está a
sergerido Eháumapergunta que épreci
sofazer parasetersucesso comodirigen
te desportivo é preciso ser trauliteiro

Todosnósjáouvimos evimos episó
dios pouco agradáveis um grande eufe
mismo envolvendo os presidentes de

clubes portugueses Com destaque para
os três grandes Todosnos lembramos da
fruta do Futebol Clubedo Porto e mais
recentemente do e toupeira no Benfica
para não falar das mais recentes revela
ções sobre corrupçãonosdepartamentos
de futebol e andebol do Sporting

Mas os episódios menos dignificantes
não ficampor aqui Os insultos e as acusa
çõesmútuasfazemparte dorelacionamen
toquase diário entredirigentes Acomeçar
pelos presidentes Aindahápoucas sema
nas Bruno de Carvalho referiu se aAntó
nio Salvador doBraga commimos dogé
nero labrego trolha aldrabão e idiota

Tudo isto écomplementado com uma
realidade nova os comentadores enga
jados presente nos canais informativos
de televisão Com raríssimas exceções
chega a ser penoso ver um programades
tes ondevale tudo do princípio ao fim
devido ao explosivo cocktail de agressivi
dade insultos e má educação O objetivo
é claro convencer a opinião pública que
ovizinhodo lado é corrupto e falseia aver
dade desportiva

Eneste enquadramentoquevive ofu
tebol português Primeira pergunta acha
assim tão estranho que com tanta intoxi
cação tenhamos episódios comoosdavio
lência emAlcochete Segunda pergunta
para seter sucesso no futebol precisamos
de ter presidentes trauliteiros e peões de
brega que copiam esse comportamento
Vejamos o que se passa noutros países al
guémvê opresidente doRealMadrid Bar

celona ManchesterUnited Arsenal Man
chesterCity BayemdeMunique Interde
Milão Juventus PSG ouMónaco envol
vido em troca de palavras como o que
aconteceem Portugal Pelo contrário em
cada clássico que se preze vemos dirigen
tes sentados lado a lado em amena cava
queira E não vemos dirigentes a insulta
rem sequandoosjornalistas lhe apontam
omicrofone ou a câmara de filmar

Ok podemos daro exemplodopresi
dente do Paok daGrécia de pistola no
coldre a invadir do terreno dejogo para
mostrarquehápior doque nós Mas é esse
omodelo que queremos copiar

Aquichegados épossível concluiruma
coisa o estilo caceteiro não é aúnica for

mademotivar o universode apoiantes de
umaequipa E deganhar campeonatos E
deganharprovas europeias oRealMadrid
vai na4 a final europeia dos últimos cinco
anos Eganhoutrês delas falta saber sega
nha a deste ano 0Atlético deMadrid dis
putou duas das últimas quatro realizadas

E nisto que temos demeditar O fute
bol é cadavezmais umnegócio Quemove
milhões A formalamentável comoestá a
ser gerido em Portugal é amelhormanei
ra de dar cabo desses milhões Como o
Sporting está a descobrir
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