
Num momento difícil, em 

que tanta gente procura 

emprego, vende bens 

pessoais, emigra, conta 

tostões para uma bica e 

sofre de depressão, o 

futebol devia ser um 

refúgio temporário para o 

convívio saudável e a 

sociabilidade, tão 

indispensáveis ao equilíbrio 

emocional como dormir e 

amar. 

No entanto, vejo que a 

arraia-miúda não tem 

direito a ter opinião, nem 

mesmo sobre futebol. Nós, 

portugueses, toleramos 

inactivos, embora 

resmungando, os males 

sociais, ambientais e 

políticos que nos afligem; 

somos intolerantes, todavia, 

em tudo o que se relaciona 

com a bola. Para nós, a bola 

é um escape para as 

frustrações pessoais e 

depositária das esperanças 

pátrias, em vez de ser um 

catalizador para a alegria e 

o convívio. 

  
No café perto de minha casa, 

onde costumo beber a bica e 

ver a bola, há adeptos de 

todas as cores primárias do 

futebol português. Reflectindo 

de certo modo a própria 

composição sociológica da 

afectação clubística do nosso 

país, a parte maior é composta 

por benfiquistas; depois, três 

ou quatro sportinguistas 

(entre os quais me incluo), a 

que se junta, finalmente, um 

único portista que, pela sua 

condição solitária, tende a ser 

particularmente mordaz. 

É hábito quotidiano, no café 

perto de minha casa, que esta 

panóplia multicolor de 

aficionados se reúna com 

satisfação para assistir a jogos 

de futebol, pequenos ou 

grandes, antevendo a 

animada troca de galhardetes 

subjacente. 

No entanto, importa dizer que 

o trato diário gerou, em todos 

nós, amizade e respeito. Este 

mútuo reconhecimento 

permite a profusão da galhofa, 

da troça e da bandarilha. 

Todos nós, sectários do Leão, 

da Águia ou do Dragão, nos 

permitimos discutir, por vezes 

em tom de voz elevado, mas 

sempre em modo galhofeiro e 

bufão, as incidências da bola. 

Todos temos farpas para 

espetar uns nos outros; todos, 

no que aos respectivos clubes 

diz respeito, temos telhados 

de vidro, que nenhum de nós 

se inibe de estilhaçar com 
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ditos e acusações jocosas que, 

inevitavelmente, se sanam 

com o emborcamento 

colectivo de lusitanas mines.  

Nunca presenciei, no café 

perto de minha casa, 

desavenças, impropérios ou 

rixas por causa da bola. 

Milagre salutar, tendo em 

conta a biodiversidade que aí 

se reúne em noites 

futebolísticas, tal como as 

zebras, as gazelas e as hienas, 

presas e predadores, se 

aglomeram bebendo água em 

roda de um charco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a final da Liga Europa, 

em que o Sevilla S.C. levou de 

vencida o S. L. Benfica através 

da marcação de grandes 

penalidades, cometi o erro de 

extrapolar este ecossistema 

saudável do café perto da 

minha casa para o mundo da 

Internet. Enquanto Português, 

desejava (confesso, não com 

muita força) que o Benfica 

trouxesse para Lisboa esse 

troféu internacional, 

prestigiando desportivamente 

o nosso país. Porém, fui 

ingénuo ao ponto de pensar 

que o futebol, tal como 

percepcionado pelos avatares 

que povoam o Facebook, era 

motivo de divertimento, 

brincadeira e convívio 

saudável. Enganei-me 

redondamente. 

* 

Mea culpa, mea maxima culpa, 

fui parvo ao ponto de escrever 

no Facebook duas expressões: a 

primeira – “Olé” – aludia ao 

adversário do Benfica, o 

Sevilha, que, como hábil 

toureiro, logrou segurar a 

investida taurina de um 

Benfica que, em modo 

atacante, era muito superior, 

demonstrando-o vivamente 

com as inúmeras 

oportunidades de golo de que 

dispôs.  

Tal como, de resto, fez o 

Benfica para suster o ímpeto 

do seu adversário nas semi-

finais, a Juventus, que 

eliminou na segunda mão.  

O segundo infeliz erro que 

cometi foi citar a célebre frase 

de Jorge Jesus: “Limpinho, 

limpinho...”. Para quem não 

se lembra, trata-se de uma 

provocação ao Sporting após 

uma famosa partida com o 

Benfica em que o árbitro João 

Capela se sentiu inibido de 

assinalar 3 ou 4 castigos 

máximos em favor do 

Sporting. Porque razão 

evoquei a reivindicação de 

“limpeza” de Nosso Senhor 

Jesus? 

1) Porque implicitamente 

reconheço que o Benfica foi 

prejudicado por lhe terem 

sido subtraídos pelo menos 

dois penáltis justos. Como 

sportinguista, podiam 

reconhecer o meu 

desportivismo neste aspecto.  

“Nunca presenciei, no 

café perto de minha 

casa, desavenças, 

impropérios ou rixas por 

causa da bola. Milagre 

salutar, tendo em 

conta a biodiversidade 

que aí se reúne em 

noites futebolísticas...” 



“Se estas palavras foram 

interpretadas pelos benfiquistas 

como ofensivas, peço 

humildemente as minhas 

desculpas.” 

2) Porque os brados de “É 

fartar vilanagem!” de muitos 

adeptos benfiquistas após o 

jogo com o Sevilha me 

recordaram os brados, 

igualmente justificados, dos 

sportinguistas após o jogo 

arbitrado pelo famigerado 

João Capela. Recordando-me 

desta injustiça, fiquei 

condoído pelo sofrimento dos 

meus amigos benfiquistas e 

procurei recordá-los que não 

eram os únicos a padecer da 

incompetência da arbitragem. 

* 

Creio que as expressões “Olé” 

e “Limpinho, limpinho...” não 

configuram qualquer tipo de 

insulto, injúria, ofensa ou má 

educação da minha parte. 

Num ambiente de 

desportivismo, tal brincadeira 

não devia ser interpretada 

como crime lesa-majestade, 

mas apenas como uma 

componente normal no 

desporto, que constitui fonte 

de entretenimento, convívio e 

interacção entre todos 

os adeptos de 

diferentes clubes que 

se unem, em frente de 

uma televisão ou num 

estádio, para assistir a 

um jogo de bola – nada 

mais do que um jogo 

de bola.  

 

Se estas palavras foram 

interpretadas pelos 

benfiquistas como ofensivas, 

peço humildemente as minhas 

desculpas. Não tive intenção 

de insultar, mas apenas de 

brincar. No entanto, parece 

que mesmo isto não se pode 

fazer, especialmente no 

mundo volátil e fátuo da 

Internet. 

 

 

 

 

 

Tenho muitos bons amigos 

benfiquistas. A minha mãe 

gosta do Benfica. Para mal dos 

meus pecados, a minha 

mulher também é benfiquista. 

Todos os costados da família 

dela são também, infelizmente, 

benfiquistas. Apesar de 

lamentar o facto de os meus 

glóbulos vermelhos serem 

vermelhos, muito os aprecio; 

para minha saúde, espero que 

mantenham a sua cor e o seu 

suficiente número.  

* 

Todavia, eu tinha um “amigo”, 

que conheço desde os tempos 

de escola em Setúbal, que 

reagiu de forma exagerada e 

intempestiva às minhas 

expressões, pelas quais, de 

resto, já pedi desculpa. 

Respondeu-me, directamente, 

com esta maravilha da 

semiótica contemporânea:   

.│.    

Depois de me brindar com tão 

elegante insinuação fálica, 

declarou que eu teria perdido 

“uma oportunidade de ficar 

calado”, esquecendo que o 

Facebook é uma oportunidade 

para fazermos o contrário, i.e., 

para não nos calarmos.  

Após a minha retribuição 

proporcional, desejando que 

esse meu “amigo” tomasse o 

mesmo destino que a mim me 

estipulou, voltou à carga e 

crismou-me de “monte de 

esterco”.  

Provindo eu da arraia-miúda, 

mas não me considerando de 

todo um subproduto da 

digestão, repliquei na mesma 

medida, pois também sou 

setubalense e filho de gente. O 

meu “amigo” brinda-me, 



“« Nas competições 

europeias se o teu clube 

for roubado eu tb [sic] 

ficarei chateado. Agora 

se for em portugal [sic], n 

[sic] quero saber »”. 

 

depois, com esta afirmação 

camoniana, que transcrevo: 

“Nas competições europeias 

se o teu clube for roubado eu 

tb [sic] ficarei chateado. Agora 

se for em portugal [sic], n [sic] 

quero saber”. 

Tal confissão, suscitada 

certamente por ódio, confirma 

explicitamente que, para 

muitas pessoas, as regras, no 

desporto, não interessam; as 

regras, no desporto, são algo 

de que muitas pessoas 

simplesmente “não querem 

saber”. Todos os meios, 

incluindo a ilegalidade, são 

bons para alcançar objectivos. 

Lamentavelmente, é esta a 

cultura desportiva portuguesa.  

* 

Fiquei igualmente 

surpreendido com esta 

necessidade de promover o 

pensamento único e o 

unanimismo no seio do 

futebol. Julgava eu que, não 

obstante as lacunas 

gravíssimas da democracia 

em Portugal, os cidadãos 

residentes no interior da 

jurisdição desta República 

ainda podiam ter opiniões 

diversas da maioria, tendo o 

direito de votar nos partidos 

de sua eleição ou de apoiar 

(ou contrariar) os clubes de 

futebol do seu agrado. Pesa-

me esta constatação – aliás, já 

veiculada em diversos fora – 

de que o 25 de Abril ainda 

não chegou ao futebol 

português. No nosso futebol, 

a influência da mentalidade 

de “partido único”, do modus 

vivendi tribal e do 

fundamentalismo religioso é 

muito forte. Tal não me devia 

espantar, visto ser Jhu Xpo 

treinador de futebol.  

Esta mentalidade é tão forte 

que as multidões, que se 

acotovelam para ver um jogo 

da bola (sejam quais forem as 

cores que enverguem nos 

estandartes ou nos cachecóis) 

se abstêm de fazer o mesmo, 

quando se trata de sair à rua 

para exercer o seu dever de 

voto ou de participar em 

manifestações contra as 

injustiças sociais, corrupção e 

fraude política e financeira, 

males verdadeiros que a todos 

dizem respeito.  

 

 

 

 

 

 

 

Importa dizer que fiquei 

particularmente surpreendido 

com o ultramontanismo deste 

meu “amigo”, homem culto, 

inteligente e de trato afável, 

por quem nutria sincera 

admiração. É pessoa esmerada 

e bem sucedida nos estudos, 

vivendo no estrangeiro, 

viajando com frequência e que, 

com mérito, tem construído 

uma carreira prestigiante no 

campo das Artes. Desejo-lhe 

sucesso e saúde, e de 

nenhuma maneira algum mal.  

* 

Porém, aprendi, da pior forma, 

que o futebol pode 

transformar as pessoas mais 

educadas e cultas em bestas. 

Que o fervor clubístico pode 

suscitar o ódio irracional em 

indivíduos doutos, 

impelindo-os a 

comportamentos observados 

normalmente em turbas de 

energúmenos; que o 

sectarismo futebolístico 

impede que os fanáticos, por 

mais Letras e Ciências que 



tenham embutidas nas suas 

cacholas, cheguem à real 

compreensão e à refutação das 

técnicas de propaganda, tão 

bem aproveitadas nos nossos 

dias por empresas, governos e 

dirigentes desportivos; por 

fim, que o espírito tribal 

prevalecente em muitas 

agremiações de adeptos pode 

transformar algumas destas 

polidas personalidades em 

talibãs e mujahiddin. Aos meus 

olhos, este meu “amigo” 

transmutou-se de repente 

nisso mesmo: num mujahid. 

Com pesar constato que a 

sacrossanta pureza que o meu 

“amigo” atribui ao Sport 

Lisboa e Benfica é sublimada 

através do seu absoluto 

contraste com uma suposta 

impiedade de todos os outros 

clubes, e com a heresia 

antropológica de todos os 

seus adeptos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

Detestando visões monistas e 

simplistas, que tendem a 

separar a Humanidade entre 

Nós – os Bons, e os Outros – os 

Maus, deixo aqui um apelo 

aos meus restantes amigos e 

colegas benfiquistas que, 

felizmente, são vários e por 

quem tenho grande apreço: 

não recalquem a vossa ânsia 

de galhofa em relação ao 

Sporting. Continuem a brincar 

com os sportinguistas e a 

desancá-los, quando tal se 

proporcionar. Não fico 

ofendido se me chamarem 

“lagarto”. Rir-me-ei e chamar-

vos-ei de “lampiões”, 

enquanto consolido a nossa 

amizade pagando-vos uma 

mine e dando-vos um abraço.  

 

Agradeço que continuemos a 

trocar mutuamente 

bandarilhas nos nossos 

lombos porque essa troca é, ao 

mesmo tempo, expressão e 

substância da nossa 

camaradagem. Porque ela faz 

parte do futebol, não a 

violência e a injúria. 

Concedo, porém, que o meu 

“amigo” tinha razão numa 

coisa: instou-me a “ter 

cuidado com o que digo”. De 

facto, agradeço-lhe ter aberto 

os meus olhos para este 

aspecto. Na Internet e no 

Facebook, é mesmo preciso ter 

muito cuidado com o que se 

diz. Pois nunca se sabe que 

monstros podem atravessar a 

linha ténue que separa o 

mundo real das vidas e dos 

“perfis” idealizados que 

tantos constroem nas redes 

sociais. 

Sem surpresa, o meu “amigo” 

deixou de ser meu “amigo” 

do Facebook. Menos um. 

Aprendi que a distância 

geográfica e social, o tempo 

decorrido entre encontros e a 

fatuidade do “real” na 

Internet ajuda a destruir, de 

maneira tão fácil e rápida, a 

milhares de quilómetros e em 

minutos, relações de 

cordialidade e estima com 

vários anos de vigência.  ▪ 


