
Doutor da bola na frente de combate
De diretor clínico dos leões a oponente a Bruno de Carvalho e primeiro candidato a avançar na corrida eleitoral

o Médico especialista em Medicina Desportiva e capitão do Exército que ouvia relatos do Sporting no teatro de guerra

por

NUNO RAPOSO

O
relvado do Estádio Na-
cional era um mar de
contrastes ao final da
tarde do dia 20 de maio
de 2018. A alegria do

Aves era o dia, a tristeza leonina a

noite escura não apenas pela der-
rota na final da Taça de Portugal
mas sobretudo por se viver o mo-
mento mais negro da centenária
história do Sporting, pela invasão
da Academia leonina e as agressões
aos jogadores. Em pleno relvado
de lágrimas, o diretor clínico dos

leões, que vivera o terror no bal-
neário, tomou uma das mais si-
gnificativas decisões da sua vida:
não apenas demitir-se do cargo
mas também avançar numa
corrida eleitoral que se adi-
vinhava que podia aconte-

cer. A 23 de junho, em As-
sembleia Geral, os sócios
leoninos votaram a destitui
ção de Bruno de Carvalho e nes-
sa altura a oposição ao antigo líder

sportinguista já tinha um rosto,
ainda apenas um rosto: Frederico
Varandas

De lá para cá, o médico que é

também militar — no teatro de

guerra, no Afeganistão, o capitão
Varandas ouviu o Sporting, na onda
curta da Antena 1 , ganhar a Taça ao

FC Porto, com dois golos de Tiuí, a

18 de maior de 2008 — , que está a

menos de duas semanas de comple-
tar 39 anos, teve tempo para pen-
sar no projeto, talvez a delinear
ideias durante as corridas que gos-
ta de fazer pela manhã, com U2,
The Cure ou David Bowie a marcar
o ritmo pelos phones, ou em cima
de uma prancha de surf enquanto
espera pela onda perfeita.

SPORTING NAS VEIAS

O Sporting corre-lhe nas veias.
Foi feito sócio pelo avô e aos três
anos já ia para Alvalade vestir a
camisola da ginástica do clube.
Cresceu, passou noites junto as bi-
lheteiras do velhinho Alvalade para
garantir ingressos para os grandes

jogos. De todas as modalidades

que o desporto é vício saudável.

A FORMAÇÃO EA EQUIPA
Licenciado em Reabilitação pela

Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade de Lisboa e Academia
Militar, especialização em Medici-
na Desportiva pela Sociedade Por-
tuguesa de Medicina Desportiva,
foi diretor clínico dos leões duran-
te sete anos, de 2011 a 2018, depois
de ter exercido as mesmas funções
de 2007 a 2011 no V. Setúbal. É di-
retor da clínica Comcorpus.

Para a equipa do futebol cha-
mou já antigos jogadores do clu-



be, como Hugo Viana e Beto Seve-
ro, que será o team manager em
caso de vitória da Lista D, e Beto
Acosta será um embaixador. Para
a equipa diretiva chamou ilustres
leões como Francisco Zenha e João

Sampaio, tendo como líder da
Mesa da Assembleia Geral alguém
que conhece já o cargo, Rogério
Alves. Para o Conselho Fiscal e

Disciplinar chamou Joaquim Bal-
tazar Pinto.

O médico da bola escolheu a

frente de combate. A batalha de-
cisiva acontece hoje.
PRINCIPAIS PROPOSTAS
DO PROGRAMA ELEITORAL

O » Modelo sólido e eficiente na

gestão do futebol profissional

O » Seleção e formação criteriosa

dos capitães de equipa como líderes

0 » Garantir que o Sporting mantém

a maioria do capital social da SAD,

assegurando a recompra das VMOC

dentro de um quadro negociai que

assegure um efetivo controlo

© » Profissionalização das

modalidades: criação de uma

estrutura própria, liderada por um

homem da casa.

© » Fomentar o crescimento

do número de sócios


