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surpresa, rumou ao Wolverhamp-
ton a troco de 40 milhões de euros, 
mas, por enquanto, não se perce-
be por onde o FC Porto pode 
“almofadar” os seus cofres. Ainda 
assim, os clubes portugueses pre-
cisam de fazer dinheiro e o cam-
peão nacional não foge à regra.  

E é esta necessidade que leva 
a que os relvados nacionais reve-
lem novos talentos à custa da 
debandada do talento para cam-
peonatos mais mediáticos.  

Nos últimos cinco anos, para 
não irmos mais longe, os três gran-
des fizeram mais de 1290 milhões 
de euros em vendas. O Benfica 
é o campeão nesta competição à 
parte ao encaixar acima de 500 
milhões de euros.  

A verdade é que, mais milhão 
menos milhão, o futebol portu-
guês tem saudades de atletas de 
primeira água como os ex-Benfi-
ca Rúben Dias e João Félix, os ex-
-Sporting Bruno Fernandes e Nuno 
Mendes ou os ex-FC Porto Dani-
lo e Luis Díaz. O que seria a Liga 
portuguesa se tivesse capacida-
de para reter estes executantes 
é algo que não podemos saber, 
mas que seria um prazer, isso seria. 
Infelizmente, a sina do futebol 
português é esta. Mas a troco de 
muitos milhões. 

Matheus 
Nunes e 
Darwin 
Núñez, dois 
jogadores 
com fortes 
hipóteses  
de retirarem 
talento  
à Liga  
portuguesa 
na próxima 
temporada

M E R C A D O

Matheus Nunes, 
médio do Spor-
ting, e Darwin 
Núñez, avança-
do do Benfica, 

vão deixar o futebol português 
neste defeso, a menos que surja 
uma reviravolta de todo em todo 
inesperada.  

Ao que o NOVO conseguiu apu-
rar, no que diz respeito ao fute-
bolista leonino, a sua transfe-
rência esteve para acontecer para 
Inglaterra no passado mês de Janei-
ro, tendo-se colocado ainda em 
Dezembro, poucos dias depois da 
conclusão da fase de grupos da 
Liga dos Campeões. O treinador 
do Sporting, Rúben Amorim, fez 
muita força pela permanência do 
luso-brasileiro e Matheus Nunes 
ficou em Alvalade, mas o seu talen-
to continuou sob vigilância dos 
principais emblemas do Velho 
Continente, que se agudizou a 15 
de Fevereiro, dia em que o Man-
chester City goleou o Sporting, 
em Lisboa, por 5-0, em partida da 
1.ª mão dos oitavos-de-final da 
Liga dos Campeões. No final do 
encontro, Pep Guardiola teve uma 
declaração surpreendente quan-
do foi interpelado sobre a quali-
dade da equipa do Sporting. “É 
uma equipa fantástica. São cam-
peões de Portugal e em Portugal 
há o FC Porto e o Benfica. Sei bem 
o quão bons eles são, como tocam 
a bola... o Matheus Nunes, por 
exemplo, diria que é um dos 
melhores jogadores do mundo 
neste momento”, referiu o técni-
co catalão.  

Ao que o NOVO apurou, o Man-
chester City é mesmo um dos clu-
bes mais interessados em Matheus 
Nunes, a par do Liverpool – ou 
seja, os clubes mais dominadores 
da Premier League, com a nuance 
de o Manchester City ter uma rela-
ção próxima com o Sporting, fruto 
de um protocolo que une os dois 
emblemas e que, por exemplo, já 
viabilizou o empréstimo de Pedro 
Porro por parte dos ingleses ao 
vice-campeão nacional.  

Integrado nos trabalhos da selec-
ção nacional, o mercado só vai 
mexer para Matheus Nunes depois 
dos compromissos de Portugal. 
Mas a sua saída é vista pratica-
mente como um dado adqui-
rido.  

E veremos se João Palhinha tam-
bém não ruma ao estrangeiro. 
Interessados não faltam e o trin-
co está à beira dos 27 anos, idade 
que recomenda uma saída no mais 
curto espaço de tempo para não 
se perder o timing de uma trans-
ferência em alta. 

Rúben Dias, João Félix, Bruno Fernandes ou Luis 
Díaz: estes são alguns dos nomes que o futebol 
português perdeu para ligas mais endinheiradas 
nos tempos mais recentes. Exportamos talento, 
ficou o dinheiro. No caso dos três grandes 
falamos em mais de 1290 milhões de euros 
encaixados só nas últimas cinco temporadas. 
Nas próximas semanas, mais dois nomes vão 
descapitalizar os relvados portugueses rumo  
ao destino mais evidente: a Premier League

Matheus Nunes 
e Darwin  
ou a velha sina 
do futebol 
português

interessados em pagar dinheiro 
que se veja e que o FC Porto exija 
para libertar os seus dois talen-
tos da formação.  

Se excluirmos Diogo Costa e 
Vitinha, que são casos à parte, há 
jogadores que podem render alguns 
milhões, mas nenhum deles pare-
ce poder constituir uma transfe-
rência avultada.  

Pode sempre surgir a possi-
bilidade de aparecer um negócio 
ao estilo de Fábio Silva, que há 
duas temporadas, e com alguma 

Da mesma forma que Guardio-
la elogiou Matheus Nunes, Darwin 
Núñez foi nomeado pelo central 
do Liverpool, Van Dijk, como um 
dos dianteiros mais temíveis do 
momento. “Joguei contra Sergio 
Aguero e ele era, obviamente, 
incrível. Messi é, na minha opi-
nião, o melhor jogador na histó-
ria do futebol. Mbappé tem uma 
velocidade que faz dele um joga-
dor diferente. Depois temos avan-
çados diferentes que têm esta-
do muito bem, como são os casos 
de Haaland e Darwin. São simila-
res ao serem muito verticais, rápi-
dos, altos e fortes. É difícil jogar 
contra eles.” Em Inglaterra, esta 
apreciação do central dos Países 
Baixos não é inocente e pode estar 
directamente ligada a um interes-
se do vice-campeão europeu no 
uruguaio do Benfica para col-
matar a provável saída do sene-
galês Sadio Mané, ainda que este-
jamos na presença de dois avan-
çados com características distintas.  

E o FC Porto? 
Com a saída de Luis Díaz em Janei-
ro, o FC Porto parece não ter 
um jogador evidente para fazer 
dinheiro neste defeso. Há Vitinha, 
há Diogo Costa, mas, para já, segun-
do o que o NOVO apurou, não há 

FC Porto transferiu 
Luis Díaz em 
Janeiro mas, agora, 
não tem um jogador 
evidente para 
vender. Há Vitinha, 
Diogo Costa ou até 
Otávio. Mas, como 
os rivais, precisa  
de fazer dinheiro

Bruno Pires 
bruno.pires@novo.lapanews.pt

n Durante uma semana, os adep-
tos do FC Porto e do Sporting 
puderam ter alguns momentos 
de tranquilidade, pois o dossiê 
relativo ao treinador do Paris Saint-
-Germain não teve desenvolvi-
mentos efectivos, em boa parte 
porque Luís Campos ainda não 
se vinculou ao emblema parisien-
se. O acordo deve ser anuncia-
do na próxima semana, mas ainda 
falta a designação. Não se sabe se 
a denominação será a de direc-
tor-desportivo, de consultor ou 
algo similar. O que se sabe é que 
ao anúncio oficial de Luís Cam-
pos segue-se a resolução do pro-
cesso tendente ao treinador.  

Primeiro há que chegar a um 
entendimento com o actual téc-
nico, Mauricio Pochettino – no 
limite, pagar o ano que resta de 
contrato –, e depois tomar uma 
decisão para as próximas tempo-
radas, decisão essa que terá a chan-
cela de Luís Campos. Uma coisa 
é certa: Sérgio Conceição e Rúben 
Amorim estão numa lista restri-
ta. Mas há ainda Christophe Gal-
tier, técnico do Nice e que tra-
balhou com Luís Campos no Lille, 
com o sucesso que se conhece 
e que redundou no título do clube 
do norte de França. E, depois, 
ainda existe a possibilidade Thia-
go Motta. 
O italo-brasileiro treinou o Spe-
zia em 2021/22 e está muito bem-
-visto em Paris. Representou o 
clube como jogador durante seis 
anos e meio e ainda começou a 
sua carreira como treinador ao 
serviço dos sub-19 do Paris Saint-
-Germain, antes de rumar ao Géno-
va, naquela que foi a sua expe-
riência como treinador prin-
cipal numa equipa sénior.  

Os próximos dias serão deci-
sivos e existem hipóteses de afec-
tarem o campeão ou o vice-cam-
peão nacional. B. P.

T R E I N A D O R E S

Processo relativo ao 
treinador do campeão 
francês avança na próxima 
semana. Actual técnico, 
Mauricio Pochettino, vai 
mesmo sair

Conceição  
e Amorim 
continuam  
na lista  
do PSG

Dados

VERBAS FEITAS 
COM VENDAS 
PELOS 3 GRANDES

SPORTING 
2021/22 60,4M  
2020/21  47,5M 
2019/20 112,7M  
2018/19 79,2M 
2017/18 50M 
TOTAL 350M 
 
BENFICA 
2021/22 49,5M 
2020/21  76,5 M 
2019/20 240 M 
2018/19 73,3M 
2017/18 127,2M 
TOTAL 566,5M 
 
FC PORTO 
2021/22 72,25M  
2020/21  76,15M 
2019/20 88 M 
2018/19 72,5M 
2017/18 70,2 M 
TOTAL 379,1M

Jogar a direito

Se o Mundial 2018 
poderia ter sido enca-
rado como um lapso, 
eis que o Mundial 
2022 veio confirmar 

que algo não vai bem no reino 
da arbitragem portuguesa. Com 
efeito, volvidos oito anos desde 
a última participação de um 
árbitro português na fase final 
de um Mundial (Pedro Proença, 
em 2014), vem agora o Catar 
confirmar a má fase da nossa 
arbitragem. 

Apesar de Artur Soares Dias 
figurar entre a elite da UEFA, a 
verdade é que nem este foi 
“convocado” para o Mundial. 
Numa análise que se quer inte-
lectualmente honesta, cumpre 
sublinhar as quotas geográficas e 
de género actualmente em vigor, 
daí resultando apenas 11 vagas 
europeias – um factor que, 
apesar de preponderante, não 
justifica, por si só, a referida 
ausência. Afinal de contas, 
existiam 11 vagas e nenhuma foi 
preenchida por um português. 

Há quem também valorize o 
efeito do “ruído” permanente 
que se vive cá pelo nosso burgo 
em torno da arbitragem. 
Discordo plenamente, convicto 
de que a FIFA não decide 
matérias desta importância com 
base em meros critérios de 
popularidade ou quaisquer 
outros que não assentem no 
profissionalismo, seriedade e 
competência dos intervenientes.  

Ora, longe de ser um especia-
lista na matéria, entendo por 
urgente alterar-se o paradigma 
da nossa arbitragem, nomeada-
mente procedendo-se à plena 
profissionalização do sector, à 
semelhança do que sucede com 
jogadores e treinadores de topo. 
Importa, pois, por forma a 
termos uma arbitragem mais 
competente, garantir as 
necessárias condições de treino 
e preparação aos homens do 
apito – condições essas que 

Gonçalo Almeida  

passam, desde logo, por uma 
remuneração condizente com 
os valores que envolvem a 
indústria do futebol, tornando 
exequível um regime de exclusi-
vidade e, paralelamente, reduzir 
o grau de permeabilidade a que 
algumas maçãs podres se 
sujeitam, não se tratassem os 
árbitros de seres humanos.  

Acresce que tal mudança 
implica uma libertação do 
sector relativamente a certas 
amarras de protecção bacoca 
que, ao invés de concederem 
maior transparência à 
arbitragem, amordaçam-na, 
deixando-a à mercê das já 
usuais suspeitas de favoreci-
mento, fenómeno verdadeira-
mente incompreensível em 
pleno século XXI e que muito 
continua a prejudicar a 
modalidade no seu todo. 

Enquanto adepto, anseio por 
assistir a flash interviews de 
árbitros, explicando as suas 
decisões ou mesmo assumindo 
os seus erros, assim como muito 
gostaria de ouvir as comunica-
ções com o VAR, quanto mais 
não seja para melhor perceber a 
dificuldade em que consiste 
arbitrar uma partida de futebol.  

Mas, acima de tudo, importa 
criar condições para o desenvol-
vimento da arbitragem, 
tornando-a uma carreira 
apelativa e segura (a todos os 
níveis) para as novas gerações, 
não dependentes do escrutínio 
público ou das influências de 
terceiros, já para não mencionar 
da “pressão” dos adeptos 
radicais. É que uma profissão 
mal remunerada, pouco transpa-
rente quanto à sua progressão, 
insegura e, como se tal não 
bastasse, publicamente descre-
dibilizada, corresponde a tudo 
menos a um sonho de profissão.  

E assim se percebe um pouco 
das razões que levaram a nossa 
arbitragem a perder fulgor ao 
longo dos últimos tempos e, por 
consequência, a qualidade 
necessária para elegermos um 
árbitro entre os 11 europeus. 
Existe muito por fazer e 
progredir, o quanto antes. Vamos 
a isso, ou melhor, irão os árbitros 
portugueses ao Mundial 2026? 

  
Advogado

Sem apito português


