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DESALINHADO

Joaquim Evangelista
Presidente da direção do SJPF

Tiago, exemplo colchonero
El Esta semana, sem prejuízo das conquistas desportivas de jogadores e treinadores portugueses no último
fim de semana e numa altura
em que o desporto sofre com
a crise de valores e o futebol,
em particular, com a falta de
referências, quero destacar o
Tiago como modelo de jogador em vias de extinção.

A reação dos adeptos do Atlético Madrid à despedida do
Tiago foi arrepiante e recuperou um outro lado do futebol. No final daquele jogo
com o Atlético Bilbau não estava em causa o reconhecimento do melhor jogador, o
prémio pela exibição ou pelos resultados conseguidos
durante a época. O Tiago foi
aplaudido, de pé, como figura
incontornável do clube, pela
imagem que construiu através do seu profissionalismo e
nobreza de caráter.
São poucos os que conseguem deixar de ser reféns

FOI APLAUDIDO DE PÉ,
COMO UMA FIGURA
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dos resultados. No caso do Tiago, destaco a simplicidade e a capacidade agregadora. Estas características têm sido permanentemente desaproveitadas
pelas instituições que tutelam o
desporto, realidade que deve
merecer a nossa reflexão para o
futuro.
Os conflitos permanentes e os
comportamentos que afetam a
integridade do jogo necessitam
da ação das verdadeiras referências, a quem devem ser dadas reais oportunidades para
cumprir o seu papel d u rante e
após a carreira. A responsabilidade social do jogador é, mais do
que o ser, acrescentar valor à comunidade. Tiago é disso um
exemplo maior, dentro e fora de
campo.
Tiago. fica o meu reconheci-

mento e orgulho enquanto
dirigente, cidadão e amigo.
Um abraço do tamanho do
teu futebol.
Em relação à semana que
passou, quero agradecer a todos os que compareceram à
primeira conferência do
Player's Comer, em Odivelas.
Este espaço é de reflexão na
ótica do jogador. Mas sentimos da parte dos parceiros
institucionais o reconhecimento do trabalho realizado
pelo Sindicato e o compromisso para repensar as questões de política desportiva
com foco no jogador.
Cumprimos os objetivos traçados para a primeira conferência. envolvendo técnicos
especialistas nas carreiras
duais e os relatos, na primeira pessoa, do Rui Jorge, Vítor
Baia, Moreira, Abel Camará e
João Benedito. A eles o nosso
muito obrigado. Já estamos a
trabalhar na próxima sessão!
Contamos contigo!

