
Quarta-feira 18 de Junho 2008 Jornal de Negócios | 39

Pedro Aperta

Deco sai de Barcelona em
fase de maiores de 18 anos
O novo treinador do Barcelona,
Pepe Guardiola, admitiu ontem
publicamente o que já se sabia
há muito. Ou seja, não conta
com Ronaldinho, Eto’o e Deco
para o plantel da próxima
época (os luxos a que alguns
clubes se dão). E deu uma
justificação, que deve ser lida
com a bolinha vermelha que
avisa para a presença de
conteúdos mais... arrojados. “Y
no me quejo, porque tengo una
plantilla cojonuda.” Assim, sem
mais.

Nani, o parte-pernas;
Pepe, o pernas-partidas
Ao nível das estatísticas, aí está
um dado pouco expectável.
Com apenas 118 minutos
jogados, Nani é o jogador do
Euro com mais faltas cometidas
– precisamente 12, “como uma
força que ninguém pode
parar”, como dizia a outra.
No pólo oposto, Pepe é o
terceiro jogador do Euro que foi
mais castigado pelos
adversários – sofreu 11 faltas
em 280 minutos de jogo.
Portugal virou do avesso: os
mágicos dão pau, os defesas
parecem Maradonas. Agora, há
é que virar a Alemanha do
avesso.

Onde já se ouviu isto? (ou
Aragonés como Scolari)
O diário desportivo espanhol
“Marca” anunciou ontem que o
seleccionador de “nuestros
hermanos”, Luis Aragonés, vai
treinar os turcos do
Fenerbahçe. O mesmo jornal
tinha por lá uns escritos a
temer o impacto da notícia no
seio da comitiva espanhola,
mas fazia votos para que
Aragonés abandonasse o cargo
com o estatuto de campeão
europeu de selecções. Onde já
se ouviu esta história? Ah, diga-
se que o Fenerbahçe foi
treinado até aqui por Zico, de
quem se diz que é um dos
principais candidatos à
sucessão de Scolari. Com tanta
história cruzada, o Euro está a
pedir uma final entre Portugal
e Espanha.

fora de
jogo

OS NÚMEROS
DO ESTÁDIO

€ 54M
Receitas
Só contando com itens
comerciais: Bilheteira,
camarotes e rendas.

€ 16M
Juros anuais
SCP não entrou com
capitais próprios para a
construção do estádio.

€ 2,5M
Renda da SAD
Sporting SAD pagou
2,5 milhões ao Estádio
para a equipa lá jogar.

2018
Dívida
SCP está a reestruturar
a dívida que deverá ser
prolongada até 2018.

€ 2M
Manutenção
No último ano o custo
de manutenção “não
chegou aos 2 milhões”.

A gasolina,
as receitas e
os custos de
um estádio

O Sporting detém actualmente
os direitos de quatro postos de
combustível,doisdosquaisestão
já concessionados e outros dois
queainda“nãoestãoconstruídos
mas que vão avançar”. Na Av.
PadreCruz,porexemplo,abom-
ba está concessionada à Galp,
que paga uma renda ao clube.
“Daquiaunsanosabombavol-
ta para nós”aponta PedroAfra,
director-geraldoSporting.Sobre
a renda paga pela bomba, o res-
ponsável não adiantou valores.

Este foiumdosváriospontos
acordados entre a Câmara Mu-
nicipal de Lisboa e o Sporting,
aquando das negociações sobre
o novo estádio. A infra-estrutu-
ra, segundo o Tribunal de Con-
tas,custouao clube 128 milhões
de euros,dos quais 65,4 milhões
foram financiados pela Banca e
18milhõescomparticipadospor
fundospúblicos,comoporexem-
plo os 9,975 milhões de euros
adiantadospelaEPUL“comore-
sultado do proveito que se espe-
ra vir a obter no final do em-
preendimento”para jovens a ser
edificado em Campolide. O res-
tante veio de um“project finan-
ce”–retençãodereceitasfuturas.

Actualmente a manutenção
do estádio fica “por menos de
dois milhões de euros anuais”,
sendosuperioraoscustosdoJosé
deAlvalade.“Éevidente que au-
mentaram,nooutrotínhamos50
‘stewards’, agora são 200 ou às
vezes 400...”explica PedroAfra,
que garante que no cruzamento
de“receitas e custos” o novo es-
tádioémaisrentável.O SCP está
actualmente “a trabalhar num
plano de redução de custos”, já
que, salienta, o“emagrecimento
é uma preocupação constante”.

Parautilizaroestádio,aSpor-
ting SAD – que detém o plantel
defutebol–pagaumarendaque
no ano passado chegou aos 2,5
milhões de euros, um valor que
deverá mudar com a restrutura-
çãodadívidadoclube.Alémdes-
te montante, o estádio garante
ainda o encaixe de 10,8 milhões
de euros nas bilheteiras, 10 mi-
lhões com patrocínios às banca-
das, cinco milhões com a venda
decamarotes,oitomilhõesdedi-
reitostelevisivos,1,5milhõescom
asmodalidadeseummilhãocom
o aluguer de espaços.

O espaço foi pensado como
umsítio“multidisciplinar, já que
estamos no centro de Lisboa,
com valências muito comple-
mentares” algo essencial, já que
conformelembrouodirector-ge-
ral do SCP, “futebol são só 30
dias por ano”. FPC

Pedro Afra | O Sporting pode
encaixar entre quatro e cinco
milhões com a mudança
do nome do estádio.


