
O que milionário fundador do Vitória tem a ver com ele o Os três golos

pelo Belenenses na tarde de dilúvio dos 17-0 (e outros segredos...)

por

ANTÓNIO SIMÕES

UM
dos fundadores do Vi-

tória de Setúbal fora Má-
rio Ledo (a seu presiden-
te chegou). Fazendo
fortuna na indústria con-

serveira, ao chibe doou os terrenos
onde se construiu o Estádio do Bon-
fim — e a dois sobrinhos, criara-os
na sua sumptuosa vivenda dos Ar-
cos: o Mário e a Maria Júlia. Filho da
Maria Júlia, foi em Setúbal que José

Mário dos Santos Mourinho Félix

nasceu (em janeiro de 1963) — ho-
ras depois do Sporting lá empatar. E

sim: na baliza do Vitória estava o pai
(filho de modesto cozinheiro de um
barco de turismo no Ferragudo).

Ao José Mário, puseram-no, aos

quatro anos, na natação. Meses de-
pois, apendicite que resvalou para
peritonite levou-o em risco de vida,

aoperação de urgência. O futebol já
era, porém, o seu fascínio. Por isso

convenceu empregado de Mário
Ledo a montar uma baliza no jardim
da vivenda — «e, com a baliza fei-

ta, punha o senhor Amadeu, já mui-
to velhote, a defender-lhe os rema-
tes, fortes remates» (contou-o).

ATÉ NA CARRINHA DO PEIXE

Continuou a crescer, vivendo o

futebol a toda a hora — e outro há-
bito se lhe colou: ir com o pai para
os treinos, pôr-se atrás da sua bali-
za a vê-10. Quando, depois, Félix se

mudouparaoJ3elenenses,JoséMou-
rinho repetia o ritual, sempre que o

podia — os jogos, nunca deixava de
ir vê-los e Joel Neto escreveu-o na



sua biografia: «Paraoßesteloiacom
a avó Luísa de comboio, às vezes no
carro do pai — e ele e ela chegaram
até a apanhar boleia para Lisboa
mima carrinha de peixe. »

Félix Mourinho passou a treina-
dor e recordou-o: «Aos 15 anos já di-
zia que só queria ser treinador tam-
bém. Para me ajudar, desatou a
analisar-me adversários. Quando
estava no União da Madeira, tínha-
mos de empatar para estar na ligui-
Iha de acesso à I Divisão. Durante a

semana, seguiu os treinos do Estre-
la, fez-me relatório com tanta perí-
cia, que com o que me disse e os

conselhos que me deu, consegui-
mos o que queríamos: o 0-0.»

ELE NÃO (NOS 7-1 DE ALVALADE)

Quando, depois, Félix já era trei-
nador do Amora, pô-10, a «mandar
nos apanha bolas» . Pois não era
bem essa a sua missão — era para
que, assim, pudesse andar pelo
campo a passar recados e mensa-

gens para os jogadores. Correu bem,

pois o Amora marcou três golos ao
FC Porto nas Antas — e ganhou por
3-0 ao Sporting na Medideira. (E
sim: esse era o Amora dos ordena-
dos em atraso, dos jogadores a te-
rem de aquecer água em bidões para
terem banho quente por a eletrici-
dade lhe estar cortada...)

Integrou o plantei de uma ou ou-
tra equipa do pai — e, estando no
Rio Ave, tendo os seus principais de-
fesas lesionados, Félix pensou colo-

cá-lo a central, pela primeira vez a

titular, contra o Sporting mas José

Maria Pinho, o presidente, achou

que melhor não, por o achar muito

inexperiente. Sem ele, perdeu por
1-7, Jordão marcou cinco golos (e
Alvalade agitou-se com a festa do

título, do título de Allison) .

A Félix Mourinho desafiaram-no

para o Belenenses (para o resgatar da

nDivisão) — cindo igualmente para
o Restelo acabou por marcar a his-
tória (numa tarde de dilúvio): na
vitória por 17-0 frente ao Vila Fran-
ca do Campo, para a Taça de Portu-

gal — entrou ao intervalo para o lu-
gar de Djão e, num ápice , marcou três

golos. Como a sua ideia, porém, era
dedicar-se mais aos estudos na Fa-
culdade de Motricidade Humana —

foi para o Sesimbra. Do Sesimbra
saltou para o Comércio e Indústria.
E se foi expulso uma vez por dar ca-
beçada a um avançado, herói foi,
igualmente, fora de campo: um dos

companheiros tinha um velho Fiat,

que ao rodar a chave, se incendiou.

Desesperado, não conseguia abrir a

porta para fugir, José Mourinho cor-
reu para ele, partiu- lhe o vidro, ti-
rou-o das chamas.

Terminou em destaque a licencia-
tura com brilho, Manuel Fernandes
levou-o para seu adjunto no Estre-
la e de lá para tradutor de Bobby
Robson no Sporting. Masoseu des-
tino estava traçado e José Mourinho
não tardou a tornar-se no que se

tornou: imortal como treinador, o

treinador que ganhou tudo o que de

importante o futebol tem...


