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Lágrimas de Mário Coluna
na Grande Gala do Benfica

Num país sem grande memória, com as proezas
dos heróis do passado a tornarem-se frequentemente olvidadas e até mesmo desprezadas, um
merecido aplauso para a decisão do Sport Lisboa e
Benfica, de homenagear algumas das suas glórias
e muito especialmente as de ontem, o que aconteceu no decurso da Gala do 105º aniversário do
clube, que teve por cenário o Casino Estoril.
Como o presidente dos encarnados, Luís Filipe
Vieira, a acentuar muito especialmente que “o
Benfica voltou a ter alma”, acrescentando depois
“quero um Benfica seguro na sua entidade e orgulhoso da sua história. Quero um Benfica cada vez
mais forte, sabendo que o presente e o futuro têm
riscos mas também oportunidades”, foi agradável
assistir-se não só à consagração de importantes
figuras do actual universo benfiquista, como observar-se a forma como os homens de hoje se associaram à homenagem de alguns dos chamados históricos do clube fundado por Cosme Damião.
Aliás seria precisamente, com o nome de Cosme
Damião que os “altos comandos” do Sport Lisboa e
Benfica, mais de um século depois, viriam a denominar o Prémio com que distinguiriam figuras do
actual quotodiano do clube da Luz.
Assim, desde Nelson Évora, (Alta Competição),
campeão mundial e medalha de ouro dos Jogos
Olímpicos de Pequim, até ao médio grego Katsouranis (Futebolista), passando pelo jovem Miguel
Vítor (Revelação) e professor João Ganço (Treinador de Atletismo), foi bonito escutar-se o “muito
obrigado” de uma vasta plateia, o mesmo acontecendo quando Mário Coluna, o eterno “monstro
sagrado” do Benfica bi-campeão europeu, recebeu,

com uma bem visível emoção o Prémio Cosme
Damião - Mérito e Dedicação.
Mas, se Mário Coluna, ajoelhando-se até, após
receber o bonito troféu, não conseguindo conter
duas lágrimas rebeldes, justificou uma das maio-

Por
Carlos Arsénio
(Delegação de Lisboa)

res ovações da noite, também Eusébio, a quem foi
entregue o Prémio Carreira, não logrou esconder
uma natural emoção, dizendo apenas “é com enorme prazer que o recebo e, se Deus quiser, vamos
mesmo ser campeões.”
Numa noite de festa da família benfiquista, onde o
presente e o passado se cruzaram, outras figuras
históricas do clube da águia ao peito, foram igualmente lembradas e enaltecidas, tal como Manuel
Galrinho Bento, um dos melhores guarda-redes de
sempre do clube da águia ao peito e do próprio
futebol português, com seu filho (Rogério Bento), a
receber o tão merecido prémio ao mesmo tempo
que, também ele, não conseguia travar uma lágrimazita, dizendo no entanto “o meu pai, se aquí
estivesse, teria achado este prémio bem bonito.”
“Capitão” José Águas, que em Amesterdão e em
Berna, recebeu e ergueu a Taça dos Campeões
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Europeus, Costa Pereira, Neto, Germano, Cavém,
Santana, Humberto Fernandes e Serra, campeões
europeus que já não se encontram entre nós, tal
como Luciano Fernandes, vítima, em Dezembro de
1966, no Estádio da Luz, de um acidente, tendo
morrido electrocutado, também foram lembrados,
numa noite de raro significado, não só para a tão
numerosa família benfiquista, mas, sobretudo, por
todos aqueles que, mesmo vivos, se identificam
perfeitamente com o passado.
Daí que as palavras de Luís Filipe Vieira,
acabassem por ter uma repercussão bem significativa, muito especialmente quando o líder do executivo afirmou alto e a bom som “somos contra aqueles que teimam separar o norte do sul, nós diremos
que somos o norte, o sul, o litoral e o interior.
Somos um clube do Mundo, que nasceu português, que tem orgulho no seu local de nascimento, mas que sabe que é reconhecido e admirado
nos cinco continentes.”
Nélson Évora, o campeão do Mundo e medalha de
ouro de Pequim, que nasceu na Costa do Marfim,
mas que se considera português a cem por cento,
tal como Mário Coluna e Eusébio da Silva Ferreira,
que viram pela primeira vez, a luz do dia, em Moçambique, entenderam perfeitamente a mensagem,
o mesmo acontecendo com Tchizé dos Santos, a
simpática angolana, filha do presidente José
Eduardo Santos e actual líder do executivo do
Benfica de Luanda.
Tudo isto numa festa bonita, onde o passado
andou de mãos dadas com o presente, o que está
a acontecer tão pouco, e é pena...

O goleador Nenê do Nacional da Madeira Evangelista presidente do Sindicato de Jogadores Carlos Queiroz:
“Ronaldo tem de render
quer estabilizar a sua vida financeira
afirma que muitos clubes vão desaparecer
Nenê não abre muito o
“É lógico que a ser ver- avançado nem quer ouvir O presidente do Sindicato “Atingimos o extremo e a
mais na Selecção Nacional”
jogo em relação ao seu dade me enche de orgulho, falar em despedidas.
dos Jogadores Profissio- bolha está a rebentar.”
futuro, mas após alguma
insistência dos jornalistas
confessou que o mais
importante é estabilizar a
sua vida em termos financeiros, afirmando:
“Para mim o melhor
futuro será a melhor proposta financeira. Mas para já a minha cabeça está
aqui, no Nacional.
Do Lokomotiv ninguém
me falou. Estou a viver
um bom momento e quero
estabilizar financeiramente”, disse Nenê, que
espera sentar-se e conversar nos próximos dias
com as pessoas que
tratam do seu futuro.
Sobre o suposto interesse do F.C. Porto e do
Benfica, também foi de
poucas palavras:

mas o presidente do Nacional não me falou nada
sobre isso.”
Para Nenê, o futuro imediato parece passar mesmo pela Choupana e o

Apesar da tal ambição
financeira. “Foi este clube
que me descobriu e abriu
as portas da Europa.
Eu não me posso esquecer disso.”

Mourinho confessa estar
orgulhoso da sua conduta
José Mourinho afirmou
estar "orgulhoso" da sua
conduta, um dia depois da
Federação Italiana de
Futebol (FIGC) lhe ter
instaurado um inquérito.
Na passada terça-feira,
Mourinho criticou os treinadores da AS Roma, Luciano Spaletti, e da Juventus, Claudio Ranieri, tendo
na altura falado em “prosti-

tuição
intelectual' em
reacção às acusações de
que o Inter de Milão está a
ser beneficiado pelos árbitros.
“Disse exactamente o que
queria dizer. Se vou sair de
Itália? Nunca se sabe, mas
não estou a trabalhar para
a chegada de outro treinador', referiu o técnico do
Inter de Milão .”

nais de Futebol (SJPF)
acredita que muitos clubes
vão desaparecer nos campeonatos nacionais devido
à crise económica.
“Vai haver um '”tsunami”
que vai varrer clubes, desde a Primeira Liga aos distritais, porque a maioria
deles não tem condições,
andou a engordar e criou
uma bolha, que vai rebentar com consequências devastadoras”,
defendeu
Evangelista, em declarações aos órgão da informação.
O principal representante
do Sindicato dos Jogadores sugeriu que a crise
financeira mundial aconteceu “porque houve excesso de liberalismo” e o futebol leva o mesmo caminho:
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Evangelista diz-se preocupado com a conduta dos
dirigentes nacionais, que
“não estão preparados
para a situação” e têm que
“perceber que é impossível
manter para sempre as
condições actuais”.
Parte da solução pode ser
a viragem das políticas de
contratação e transferências, defende:
“É impossível manter
durante mais tempo o nível
de salários, contratações e
a aposta em jogadores estrangeiros, que eram a característica deste modelo
profissional”.
Esta “inversão já está a
acontecer com alguns dirigentesa procurarem jogadores desempregados junto do Sindicato”.

Carlos Queiroz admitiu
durante a comemoração
dos 20 anos da conquista
do Mundial de Riade, que
os jogadores que actualmente compõem a Selecção Nacional têm de ser
mais produtivos, a começar pelo melhor do mundo,
Cristiano Ronaldo.
“Tem de render mais. Não
há razão para que Ronaldo, Nani, Simão, Maniche,
Tiago.não façam na Selecção o que fazem nos

clubes”, defendeu o seleccionador, campeão do
mundo em 1989 e 1991,
que se pudesse convocava
“quase todos» os que partilharam o sucesso consigo.
Então tudo era mais difícil
para os jogadores que ficaram na história do futebol português, pois, lembrou Queiroz:
“Tiveram de ganhar primeiro para depois terem
alguns privilégios.”
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