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Tem sido o grande ali-
mentador da discus-

são sobre o futuro do Benfica. 
Rui Gomes da Silva, candida-
to à presidência, de 61 anos, 
volta a criticar os últimos qua-
tro anos de Luís Filipe Vieira e 
reitera a ideia de que tem de 
transformar o Benfica atual  
num Benfica que lute por vitó-
rias na Liga dos Campeões e 
não apenas na Liga Europa.

VOU começar a entrevis-
ta pelas críticas que al-
guns benfiquistas lhe fa-
zem. Argumentam que 
só destila ódio e veneno 

e que nenhum benfiquista no seu 
perfeito juízo votará em si. Reco-
nhece-se neste retrato? 

— Diria que aquilo que transmi-

to nas minhas intervenções públicas 

não tem a ver com ódio. Tem ape-

nas a ver com a paixão pelo Benfi-

ca. Não são ideias estruturais, são 

ideias circunstanciais. Sempre defen-

di o Benfica em momentos muitos di-

fíceis. Em decisões menos felizes de 

arbitragens e na usurpação da ver-

dade desportiva, por exemplo. Aí, 

sim, fui muito incisivo e cáustico na 

defesa dos interesses do Benfica. 

Dou-lhe um exemplo: direitos te-

levisivos. Bati-me de forma muito 

pertinente, determinada e volunta-

riosa pela necessidade de o Benfica 

não assinar com a Olivedesportos e 

ter os seus direitos televisivos autó-

nomos da Olivedesportos. E tive ra-

zão. Desde aí, o Benfica teve mais 

êxitos desportivos do que tinha até 

a esse momento. Outro exemplo: 

Europa. Sempre tive esse sonho e há 

pouco tempo saiu nas redes sociais 

um artigo meu, de 1991, em que já 

defendia esse projeto. Se isto é des-

tilar ódio e veneno… 

— De onde acha, então, que nas-
ce esta ideia sobre si? 

— Talvez da estratégia que ou-

tros clubes quiseram fazer ao retra-

tarem-me como uma pessoa pura-

mente ortodoxa e que defende o 

Benfica a todo o transe. Se defen-

der o Benfica é ser assertivo, fron-

tal e dizer as coisas que penso, te-

nho muito orgulho em ser assim. 

Nunca deixarei de dizer o que pen-

so e de defender o Benfica. É uma 

paixão que já tinha enquanto atle-

ta do Benfica. 

Entrevista de 
ROGÉRIO AZEVEDO

«Nunca deixarei de dizer o que penso e sempre em defesa dos interesses do Benfica» ALEXANDRE PONA/ASF
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RUI GOMES DA SILVA

— A pouco mais de dois meses 
das eleições, é dada como garanti-
da a reeleição de Vieira. Acredita 
nesta tese? 

— Em termos de discussão de 

poder, o incumbente parte sempre 

em vantagem, ainda por cima 

quando essa posição permite gas-

tar milhões de euros que não fo-

ram gastos nos últimos anos. O Ben-

fica teve, nos últimos anos, épocas 

em que gastou cerca de nove mi-

lhões de euros e, agora, por aquilo 

que se vai ouvindo, gastará cerca de 

estrela e não a lutar pelo acesso à fase 

de grupos da Liga dos Campeões. 

Qualquer benfiquista se sentirá hu-

milhado com estas derrotas frente 

ao FC Porto intervencionado. 

— Incluindo Luís Filipe Vieira? 
— Há quem, no Benfica, passe 

uma esponja pelos dois campeona-

tos perdidos e que ache irrelevantes 

estas perdas. O Benfica, ao contrá-

rio do que a comunicação oficial ten-

ta fazer querer, não é hegemónico em 

termos nacionais. Hegemónica é a 

Juventus, com nove campeonatos 

seguidos; hegemónico é o Bayern 

com oito ligas nas últimas oito. 

— Chegou a dizer que concorrer 
contra Luís Filipe Vieira só se quises-
se, algum dia, que o Benfica jogas-
se às riscas azuis e brancas ou ver-
des e brancas. Ainda se revê nesta 
declaração? 

— Disse que não concorreria con-

tra ele em condições normais. Re-

vejo-me, sim, na simbologia dessa 

afirmação. O que disse, simbolica-

mente, é que o Benfica tinha de dei-

xar de ser subserviente. O Benfica 

teve três momentos. O momento de 

salvação pós-Vale e Azevedo, o mo-

mento de recuperação económica 

e o momento de afirmação despor-

tiva. Percebi, a partir de certa altu-

Quando, em setembro, o Benfica es-
tiver a disputar o acesso à fase de gru-
pos da Champions, há uma pequena par-
te de Rui Gomes da Silva que estará a 
torcer pela eliminação porque o poderá fa-
vorecer nas eleições? O candidato nega 
essa possibilidade: «Não! Nunca! Nin-
guém me verá, seja em que circunstân-
cia for, a torcer para que o Benfica não ga-
nhe. Mas sei de pessoas que, enquanto 
andava a lutar contra o Vale e Azevedo, 
eram vistas no camarote das Antas a 

«Quero que o Benfica vença sempre,   
em todo o lado e em todas as modalidades» 

aplaudir golos contra o Benfica e que faziam 
parcerias contra o Benfica.» 

Estará Rui Gomes da Silva a falar de 
Luís Filipe Vieira? Eis a resposta: «Você sa-
berá melhor do que eu que o atual presi-
dente também andou por esses cama-
rotes. Mas estou à vontade: quero que o 
Benfica vença sempre, em todo o lado, 
em todas as modalidades e seja contra 
quem for. O que quero quando tomar pos-
se é um Benfica qualificado para a fase 
de grupos da Liga dos Campeões, à fren-

te do campeonato e sem problemas ju-
diciais que manchem a sua imagem. 
Passaram 70 dias desde uma entrevis-
ta em que Luís Filipe Vieira disse que 
iria duas vezes ao Marquês, como cam-
peão nacional e como vencedor da Taça 
de Portugal. Passaram 70 dias desde 
que ele disse que o treinador [Bruno 
Lage] era o treinador do futuro e para o 
projeto. Não estamos a falar de uma 
eternidade ou de quatro ou cinco anos. 
Estamos a falar de 70 dias.»

Ao contrário do que 
tentam passar, Benfica 
não é hegemónico  
em Portugal. 
Hegemónicos são  
a Juventus e o Bayern

200 milhões. Onde vai buscar esse 

dinheiro isso é outra discussão. O 

que prova que a única preocupação 

de Luís Filipe Vieira, enquanto pre-

sidente, não é com o clube, mas 

com a manutenção do lugar. Se o 

Benfica fosse hegemónico em ter-

mos nacionais, teríamos ganho os 

campeonatos que perdemos. Mas 

perdemos dois perante um clube 

intervencionado pela UEFA. Se as-

sim não fosse, estaríamos agora a 

avançar para o 40.º campeonato da 

nossa história e para a tal quarta 

«Não  
acreditar  

num Benfica 
europeu  

é um crime 
lesa- 

-Benfica»
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ra, que, quando falava no Benfica 

europeu e no Benfica hegemónico, 

as pessoas riam-se. Admiti que se-

ria possível, mas em 2016, quando 

saí, percebi que o clube estava no ca-

minho errado. 

— Saiu descontente? 

— Saí muito descontente. Não ad-

mitia que o objetivo europeu do Ben-

fica fosse, todos os anos, chegar aos 

quartos de final da Liga dos Cam-

peões. Pensar assim era estar acomo-

dado e contrariava a vocação euro-

peia do Benfica. Não de ganhar todos 

os anos a Champions, mas de todos 

os anos entrar com o objetivo de a ga-

nhar. Se a ambição for, apenas e só, 

chegar aos quartos de final, nunca a 

ganharemos. 

— Foi o único motivo por que 

saiu? 

— Não. Não gostei que o presi-

dente tivesse anunciado que iria fa-

zer uma parceria estratégica com 

um empresário de sucesso. Quando 

um clube tem parcerias estratégicas 

com pessoas cujos objetivos são to-

talmente contraditórios com os nos-

sos, algo está mal. O Benfica é um 

projeto desportivo, não é um proje-

to financeiro. O projeto de um em-

presário não pode ser um projeto 

desportivo, é um projeto financeiro. 

— Está a falar de Jorge Mendes? 

— Sim. Não há empresário no 

Mundo que tenha como objetivo que 

o Benfica vença campeonatos. E 

quando o presidente falou dessa par-

ceria estratégica, discordei. Mais tar-

de, numa Assembleia Geral, disse 

que não ficava. E porquê? Porque o 

meu desígnio era um Benfica euro-

peu. Não acreditar num Benfica eu-

ropeu é um crime lesa-Benfica. A 

mim, de 2012 a 2016, disseram-me 

que importante era ganhar o cam-

peonato e chegar aos quartos de fi-

nal da Champions. 

— Luís Filipe Vieira? 

— Claro. E aí percebi que aquele 

não era o meu caminho. E disse-o 

em junho de 2016. Ainda passei al-

gum tempo a acreditar que era pos-

sível ele mudar a estratégia, mas, 

mais tarde, vim a perceber que não. 

Percebi, em 2017, quando vende-

mos tudo e perdemos a oportunida-

de de chegar ao penta. Porquê? Por-

que investimos 9,5 milhões de euros 

quando se tinha vendido mais de 

200 milhões de euros. Aí, rompi e 

anunciei que seria candidato. Mais 

tarde, quando repisei a ideia do Ben-

fica europeu, quiseram armar-se 

em chicos-espertos e disseram: ‘ai 

o gajo diz que quer um Benfica eu-

ropeu? Então vamos dizer que que-

remos um Benfica europeu e com jo-

gadores do Seixal’. E percebemos 

que era uma dupla mentira. Porque 

não acreditavam no Benfica europeu 

e porque o anunciavam só com jo-

gadores made in Seixal. 

Rui Gomes da Silva praticou hóquei 
em patins no Benfica e foi campeão 
nacional na época 1979/1980. O can-
didato à presidência das águias conta 
uma história curiosa: 

— Fui campeão nacional em hóquei 
em patins em 1979/1980. Um dos mo-
mentos marcantes, ainda como júnior 
do Benfica na [Avenida] Gomes Perei-
ra, foi um jogo com o Sporting em que 
estávamos a perder por 1-0 ao inter-
valo. Foi aí que o treinador, o José Ca-
simiro, entrou no balneário e deu a to-
dos uma lição do que era o benfiquismo. 
Fez-nos sentir que era uma vergonha 
estarmos a representar o Benfica da-
quela maneira. E durante os dez minu-
tos do intervalo levei uma das maiores 
lições de benfiquismo de que me lem-
bro. E não ouvi uma palavra de hóquei 
em patins, de tática ou de estratégia. 
Só de benfiquismo. Costumo dizer que 
não preciso do Benfica para nada, a 
não ser para ser feliz.

A lição de 
benfiquismo 

de José Casimiro

ALEXANDRE PONA/ASF

«Vieira garantiu-me que bastava chegar aos quartos de final da Champions»

— Não anunciou candidatura de-

masiado cedo? 

— Quando temos convicções e a 

certeza do caminho a percorrer, 

nunca é cedo para anunciar uma 

candidatura. O meu Benfica é um 

Benfica europeu e um Benfica acima 

de toda a suspeita. As pessoas que ti-

verem comportamentos menos cor-

retos têm de ser excluídas. O atual 

Benfica é diferente, pois convive com 

isto tudo e acha que são coisas me-

nores. O Benfica faz parte da elite 

do futebol europeu e, se não tomar-

mos medidas, qualquer dia estará 

no baú das memórias europeias. 

— O seu Benfica será muito dife-

rente do atual? 

— Quero um Benfica ganhador 

— Não. Tudo isto é uma situação 

pré-pandemia. O Benfica vendeu 

jogadores no valor de mil milhões de 

euros nos últimos dez anos e gastou 

cerca de 400 milhões de euros em 

aquisições. Que é feito da diferença 

de 600 milhões? A dívida bancária 

diminuiu recorrendo à antecipação 

de receitas, nomeadamente das te-

levisivas.  

— Que leitura faz dessa antecipa-

ção? 

— Temo que parte deste dinhei-

ro hoje gasto para estas compras te-

nha a ver com antecipação do res-

to das receitas televisivas para os 

próximos dez anos. Até ao fim do 

contrato com a NOS temos cerca de 

120 milhões de euros para rece-

ber. Tínhamos 240 milhões e já 

antecipámos metade a uma taxa  

de juros brutal em termos de cus-

tos. É inadmissível. 

 — Tem resposta para o desapa-

recimento desses 600 milhões? 

— É olhar para as contas do Ben-

fica e ver onde aumentaram os gas-

tos. Se o Benfica tivesse, com esse di-

nheiro, ido duas vezes à final da Liga 

dos Campeões, OK. A Atalanta tem 

um orçamento parecido com o do 

Benfica. O Leipzig tem um orça-

mento parecido com o do Benfica. O 

Atlético Madrid, quando foi a primei-

ra vez à final da Liga dos Campeões, 

tinha um orçamento ligeiramente 

superior ao do Benfica. Se calhar, 

com 100 milhões de orçamento em 

Lisboa, atinjo o mesmo objetivo de 

uma equipa de Madrid com 200 mi-

lhões de orçamento. Porque Lisboa 

é mais barata do que Madrid. O 

Dortmund vendeu um jogador ao 

Barcelona por 120 milhões. O mes-

mo valor do João Félix. O problema 

é que o Dortmund, com esses 120 

milhões, adquiriu cinco jogadores 

que trouxeram qualidade ao plantel. 

E quem foi buscar o Benfica? 

— Diga. 

— RDT. E vamos mesmo receber 

os 20 milhões ou vamos receber um 

jogador no valor desses 20 milhões? 

Vendemos o Chiquinho por 600 mil 

e passado um ano fomos buscá-lo 

por quatro milhões e meio. Mas en-

tão ninguém percebeu, um ano an-

tes, que o Chiquinho era bom joga-

dor? Ninguém percebeu que o 

Ederson era grande jogador? Foi pre-

ciso ir para o Ribeirão, para o Rio 

Ave e só depois para o Benfica? Saiu 

com 100 por cento [do passe] e che-

gou com 50 por cento. 

— Nessa altura era vice-presi-

dente. Questionou as pessoas? 

— Sim. Foi-me dito que não era 

para ficar. Nem todos os negócios 

são certeiros, mas comprar por com-

prar, não. Há jogadores comprados 

agora e que não jogarão com Jesus.

em toda a linha. Mas precisamos de 

nos lembrar do que aconteceu com 

o Steaua Bucareste e o Estrela Ver-

melha, que foram campeões euro-

peus. O Rosenborg e o Anderlecht 

marcavam presença em todas as fa-

ses finais da Liga dos Campeões. 

Que lhes aconteceu? Perderam 

completamente o lastro e deixaram 

de ser relevantes no futebol europeu. 

Por contingências do futebol mas 

também por erros próprios. O Ajax 

é outro exemplo. Tirando a época 

passada, quase desapareceu do mapa 

do futebol internacional. E não que-

ro que aconteça o mesmo ao Benfi-

ca. Não existem convicções no Ben-

fica, existem interesses em função 

de uma única ideia: permanecer no 

poder. Se para permanecer no po-

der, Vieira tiver uma ideia agora e 

outra, totalmente diferente, cinco 

minutos depois, assim será. Não há 

estratégia. 

—  No seu vídeo de apresentação 

falou em negócios obscuros. Conse-

gue ser um pouco mais concreto? 

— Tem a ver com a quantidade de 

jogadores que são comprados e que 

nunca jogarão no Benfica. Tem a ver 

com a quantidade de comissões que 

são pagas por jogadores que nunca 

vestirão a camisola do Benfica.    

— Quando fala fica a ideia de que 

está a insinuar que alguém do Ben-

fica ganha dinheiro com transfe-

rências. É assim? 

— Não me vou pronunciar sobre 

isso, porque não tenho qualquer pro-

va. Mas ainda agora me mandaram 

uma mensagem sobre a contrata-

ção de um jogador que, se o Benfi-

ca tivesse seguido outro caminho, 

teria ficado muito mais barato. 

— Cebolinha? 

— Não interessa. Dou-lhe um 

exemplo. O Benfica comprou o Alfa 

Semedo há pouco tempo. Onde está 

ele? O Benfica comprou dois joga-

dores ao Leixões há um ano e gastou 

cerca de 2,5 milhões de euros. Um foi 

dispensado ao fim de seis meses e o 

outro ao fim de um ano. Se me dis-

O Benfica comprou o 
Alfa Semedo há pouco 
tempo. Onde está ele?  
E onde estão os dois 
jogadores comprados  
ao Leixões há um ano?

ser: ‘OK, mas eles tinham grande 

potencial e, por um azar qualquer, 

não singraram’. Mas não tinham po-

tencial para jogar no Benfica. Temos 

atualmente mais de 100 jogadores. 

Para quê? Também por isso, vamos 

colocar à consideração dos sócios o 

seguinte: equipa B ou sub-23? 

— Qual será o seu voto? 

— Fim da equipa sub-23. Não 

posso ter duas equipas a lutar qua-

se no mesmo escalão etário.   

 

— Disse que o Benfica não pode 

ser um meio para atingir os fins de 

uma estrita elite. De que fins e de 

que elite fala? 

— O Benfica é lugar de sonho para 

muita gente, pois tem estrutura li-

gada a vários empresários. Paga-

-lhes dez por cento quando, pelas re-

gras da UEFA, deveria pagar muito 

menos. Aceita que jogadores que não 

são representados por determinado 

empresário sejam transferidos ou 

contratados por esse mesmo em-

presário. Não vejo mais-valia em 

trabalhar com alguns empresários.  

 

— Como vê o aumento do em-

préstimo obrigacionista, de 35 para 

50 milhões? 

— Pela leitura do folheto do em-

préstimo obrigacionista percebe-se 

que o Benfica admite a sua necessi-

dade por estarem a chegar tempos de 

grandes dificuldades. 

— A pandemia explica essas di-

ficuldades? 

ALEXANDRE PONA/ASF

jContinua na pág. 8
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— Como olha para os diversos 

casos em que o Benfica está envol-

vido, desde os emails, ao Mala Ciao 

e Saco Azul?  

— Respeito a independência da 

justiça e, até por ser advogado, 

não me vou pronunciar. Não farei 

juízos de inocência nem de culpa-

bilidade. Só fico triste por esta su-

cessão de casos que enlameiam o 

Benfica. Era melhor não ter pro-

cessos? Claro que sim, mas o des-

gaste é tremendo. 

— Teve curiosidade em ler alguns 

dos emails divulgados no Porto Ca-

nal? 

— Não. Li alguns, mas nenhum 

dos colocados pelo Porto Canal. Só 

espero que todos esses processos se 

venham a comprovar como falsos. 

— Passou muito tempo a fazer 

comentários sobre futebol nas tele-

visões portuguesas. Acha que os clu-

bes tentam colocar lá pessoas para 

passarem as suas ideias? 

— Sim, mas não só o Benfica. A 

fase das cartilhas existiu, tal como 

existiu a fase das reuniões para acer-

to de ideias públicas e publicadas. 

Era só perdermos algum tempo para 

vermos que as ideias da pessoa A no 

canal B eram iguais às da pessoa C no 

canal D e da pessoa E no canal F. 

Nada era por acaso. 

— Deixemos as críticas que lhe 

fazem e passemos às críticas que o 

senhor faz a Luís Filipe Vieira. O 

ponto número 1 do seu projeto pa-

rece ser atacar Vieira e não pro-

priamente em falar do seu proje-

to. É assim? 

— Sou o único candidato que tem 

um projeto com cabeça, tronco e 

membros. Apresentei candidatura e 

hoje o Benfica está a discutir o fu-

turo porque eu apresentei essa can-

didatura. Fui também o único can-

didato que apresentou declaração 

de princípios e que tem o programa 

publicado. Não me venham dizer 

que não discuto o futuro do Benfi-

ca. Sei o que quero e digo-o há 30 

anos. Quero que o negócio viva em 

função do futebol e não o futebol a 

alimentar o negócio. 

— Prefere ganhar um campeona-

to ou reduzir o passivo em 100 mi-

lhões de euros? 

— Ganhar um campeonato, 

claro. O problema é que não aba-

temos 100 milhões no passivo e 

perdemos dois campeonatos para 

clubes que não se preocupam com 

o passivo. Essa pergunta dilemá-

tica que me coloca não é correta 

porque é possível, ao mesmo tem-

po, ganhar um campeonato e 

abater 100 milhões no passivo. O 

que não é possível é abater no 

passivo e comprar jogadores pa-

gando comissões loucas. O Ben-

fica precisa de 100 jogadores? 

Não. Vou dar a minha ideia, em-

bora não queira entrar em colisão 

com as ideias do atual presiden-

te do Benfica em exercício, ou 

seja, com Jorge Jesus. O Benfica 

precisa de 22 jogadores mais três 

guarda-redes. Só. 

— Por que diz que Jesus é o pre-

sidente do Benfica em exercício? 

— Um clube como o Benfica não 

pode ter as funções de presidente 

desempenhadas por um treinador. 

Qualquer que ele seja. Um treinador 

do Benfica não pode falar como se 

fosse o presidente em exercício. Um 

presidente do Benfica não pode es-

conder-se atrás de um treinador. 

Seja ele qual for. 

— Está a falar da apresentação de 

Jorge Jesus? 

— Sim, claro. E do desapareci-

mento do presidente do Benfica. 

Quem parece que tem o projeto é o 

treinador. Foi ele quem proclamou 

as ideias do projeto. Hoje em dia, te-

nho um treinador que é o verdadei-

ro presidente do Benfica e um pre-

sidente que desapareceu. 

— Foi o ego de Jesus a ressurgir? 

— Não. Foi uma estratégia para 

omitir tudo aquilo que aconteceu. 

Para não ter de se justificar aquilo que 

se disse quando 15 dias antes dizia 

precisamente o contrário. Um pre-

sidente do Benfica não pode desapa-

recer de cena para dar lugar a um 

treinador e um treinador, por mais 

importante que seja, nunca pode 

substituir o presidente. 

— Mas gostou do discurso de Jor-

ge Jesus no dia da apresentação? 

— Um treinador do Benfica não 

pode viver do Benfica. A Europa 

não pode olhar para um treinador 

do Benfica e não saiba quem ele é. 

O que desejo é que, para além de 

ser treinador do Benfica, tenha 

existência própria e que seja res-

peitado por aquilo que ganhou an-

tes de chegar ao Benfica. Jorge Je-

sus chegou ao Benfica sem passado. 

Hoje em dia, é diferente. Já ga-

nhou uma Libertadores, já ganhou 

um Brasileirão. Tem já história para 

ser treinador do Benfica que não ti-

nha em 2009. Agora depende de se 

ele amadureceu suficientemente 

para perceber que tem de corrigir 

algumas coisas em termos do que 

é o futebol europeu. 

— Ficou espantado por ver, cin-

co anos depois, Jorge Jesus de re-

gresso? 

— Não. Quem tem memória e 

sente o Benfica, não podia ir buscar 

Jorge Jesus. Tem interesses pessoais 

e estados de necessidade e achou 

que era com ele que mais facilmen-

te os ultrapassava. Perdoo, mas não 

esqueço, o que Jorge Jesus disse do 

Benfica na conferência de impren-

sa após ter ganho 3-0 na Luz. Per-

doo, mas não esqueço, quando Jor-

ge Jesus disse que sabia como é que 

lá se ganha. Perdoo, mas não es-

queço, algumas declarações de Jor-

ge Jesus relativamente a quem ago-

ra o foi buscar. Não me esqueço do 

que ouvi, enquanto representante 

do Benfica nas audiências com o 

juiz, da boca de Jorge Jesus. Não me 

esqueço, mas perdoo. 

— Se for eleito, Jesus continuará? 

— Não seria a minha opção 

porque, por este valor, ia buscar 

treinadores que já ganharam a 

Liga dos Campeões e vários cam-

peonatos nas cinco maiores Ligas 

europeias. Mas Vieira tem legiti-

midade para o fazer. Sei ao que 

vou. O Benfica vai ter uma situa-

ção desportiva muito complica-

da e uma situação financeira mui-

to, muito complicada. Mas não 

rasgarei contratos. 

— O regresso de Jorge Jesus é 

uma cartada desportiva ou uma 

cartada desportiva e eleitoral? 

— Claramente eleitoral, como é 

evidente. Quem telefona para o 

Brasil e diz «vem-te embora e de-

pois discutimos o contrato» é por-

que acha irrelevantes as condições 

financeiras que lhe serão coloca-

das em cima da mesa e está dispos-

to a aceitar tudo. É o que temos. 

— Quando fala em erros come-

tidos refere-se apenas a Luís Fili-

pe Vieira ou acrescenta também o 

nome de Rui Costa, diretor-des-

portivo e administrador da SAD? 

— Sabendo o que sei, por todos 

os anos que passei como dirigen-

te do Benfica, os erros são só de 

Luís Filipe Vieira. Nos últimos foi 

passada a ideia de que Rui Costa é 

responsável por algumas contra-

tações, mas Luís Filipe Vieira é res-

ponsável por 99,9999 por cento 

dos erros cometidos. O verdadei-

ro diretor-desportivo, diretor-téc-

nico, treinador, treinador-adjun-

to e manager é o presidente do 

Benfica. Que se acha conhecedor 

do futebol europeu por ter alguém 

que lhe diz para comprar ou para 

vender em função de determina-

dos interesses. 

— Presumo que esteja a falar de 

Jorge Mendes? 

— Sim, sim… 

— Que análise faz ao trabalho de 

Domingos Soares Oliveira, por 

exemplo? 

— É um empregado do clube, 

tal como Rui Costa. Daquilo que 

sei tem muito pouca capacidade 

de decisão naquilo que interessa. 

Serve para criar nuvens de fumo 

quando é preciso dar alguma jus-

tificação para algo que correu mal. 

As decisões são todas tomadas por 

uma só pessoa: Luís Filipe Vieira. 

E agora pelo treinador/presiden-

te em exercício. 

— Qual foi, para si, o melhor 

presidente da história do Benfica? 

— Duarte Borges Coutinho. Sem 

dúvida. Acima de tudo, pela gran-

deza de caráter e depois pela capa-

cidade de vencer. Ter Eusébio na 

equipa ajudou muito, mas a estra-

tégia de Duarte Borges Coutinho foi 

decisiva. Quando for eleito como 

presidente do Benfica, pensarei em 

duas pessoas: no meu pai e em 

Duarte Borges Coutinho. 

— Em que lugar coloca Luís Fili-

pe Vieira? 

jContinuação da pág. 7

«Jorge Jesus  
é o verdadeiro 

presidente  
do Benfica»

Como olha Rui Gomes da Silva para a figura de Rui Pinto? Com desprezo ou 
com admiração? «Não posso olhar com respeito, porque ele é alguém que vio-
lou as leis. Não tenho nenhum sentimento de elogio, gratidão, apoio ou aplauso 
para com ele. Se violou leis, é culpado. Estarmos a transformar num herói na-
cional alguém que violou as regras, parece-me descabido. Sou um homem de leis 
e estas existem para se cumprir. Os fins não justifiquem os meios. Há limites para 
tudo. Mesmo no futebol.»

«Rui Pinto não é herói, 
é alguém que violou leis» 

Jorge Jesus já ganhou 
uma Libertadores, 
um Brasileirão... 
Já tem história para ser 
treinador do Benfica 
que não tinha em 2009

«Um presidente do Benfica não pode esconder-se atrás de um treinador, seja ele qual for» ALEXANDRE PONA/ASF
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A democracia, agora, 
não existe no Benfica. 
Tal como não existe 
na Bielorrússia. 
O jornal e a BTV não falam 
com os candidatos!

— Nunca disse, como ele diz que 

eu disse, que ele era o melhor pre-

sidente do Benfica. Disse-lhe, sim, 

que ele ficava na história do Benfi-

ca por ter conquistado o tetra, mas 

que só ficaria a ser considerado como 

um dos grandes presidentes do Ben-

fica quando ganhar uma prova eu-

ropeia. E não é a Liga Europa. É a 

Liga dos Campeões. E posso dizer-

-lhe que a penúltima conversa que 

tive com Luís Filipe Vieira teve a ver 

com isso, discordando das ideias que 

ele tem para a Europa. As pessoas 

diziam que eu sou lírico e que é im-

possível o Benfica voltar a ser cam-

peão europeu... 

— Tem conversado com ele? 

— Não. 

— Estão de relações cortadas? 

— Não temos falado. 

— Há já muito tempo? 

— Desde que saí do Benfica, em 

2016, tive a última reunião presen-

cial com ele na véspera da entrega das 

listas. Depois disso falámos duas ve-

zes ao telefone e almocei com ele 

logo a seguir. 

— Se se cruzarem, falam-se? 

— Já estive com ele numa vinda 

de um Presidente da República a 

Portugal e encontrámo-nos na ses-

são de cumprimentos. Era um espa-

ço muito reduzido, tínhamos três ou 

quatro pessoas entre nós e tratámo-

-nos cordialmente como se não nos 

conhecêssemos. Só falo com as pes-

soas com quem me dou. 

— Deixemos Vieira e falemos da 

reformulação dos estatutos de 2010. 

Qual a sua posição? 

— Está no meu programa. É pre-

ciso democratizar os estatutos. Em 

2010, fiz uma proposta de estatutos 

autónoma e completamente dife-

rente. Não foi aprovada. O que pen-

so é simples. Diminuição do núme-

ro de anos de sócio para ser  

presidente; sim ao voto eletrónico, 

mas com possibilidade de reconta-

gem física; limitação do número de 

mandatos de presidente para não 

haver perpetuação no poder por in-

teresses pessoais. Tem a ver com 

ideais democráticos. 

— Surgiu grossa polémica por não 

haver debates na BTV entre candi-

datos. Que leitura faz desta posição? 

— Não aceito que a direção do 

Benfica diga aos jornalistas da BTV 

para não haver debates entre os can-

didatos. Que não se prestem ao ser-

viço de dizer que os funcionários da 

BTV acham que o melhor é não ha-

ver debates nem cobertura das elei-

ções. Se há momento democrático 

por excelência, é aquele que define 

quem irá dirigir o Benfica. O jornal 

e a BTV não cobrem as candidatu-

ras e fazem campanha encapotada 

pela atual presidente? Vieira espir-

ra e é do interesse do Benfica falar 

nisso?! Vieira está constipado e é do 

interesse do Benfica falar nisso?! A 

democracia, de momento, não exis-

te no Benfica. Tal como não existe, 

por exemplo, na Bielorrússia. É pre-

ciso que nas assembleias se possa 

dizer mal do presidente sem correr 

o risco de ter o pescoço apertado. 

— Quais serão, se for eleito, as 

suas relações com FC Porto, Spor-

ting, Liga e FPF? 

— Os sócios do Benfica não me 

vão eleger para eu andar de bra-

ço dado com os presidentes des-

sas instituições de que falou. Nem 

para fazer encontros a dois com o 

presidente do Sporting ou para 

me encontrar secretamente com 

o presidente do FC Porto. Vão ele-

ger-me para defender os interes-

ses do Benfica. Se, para defender 

estes interesses, for necessário ter 

relações institucionais com essas 

pessoas, terei. Relações pessoais? 

Conheço todos pessoalmente, mas 

separarei relações pessoais e ins-

titucionais. 

—  Consigo na presidência, o 

Benfica fará negócios com Jorge 

Mendes? 

— Não vou para o Benfica para 

comprar jogadores, nem para ga-

nhar dinheiro com a venda de joga-

dores. Vou para o Benfica para ganhar 

desportivamente. Em Portugal e na 

Europa. Não privilegiaremos ne-

nhum empresário, nem estaremos 

dispostos a pagar comissões de ne-

gócios feitos pela cláusula de resci-

são. É uma vergonha o Benfica pa-

gar comissões num negócio que disse 

não querer fazer. 

— Fala de João Félix? 

—  Sim. Se o clube comprador 

quer comprar, compra pela cláusu-

la de rescisão e o Benfica não tem 

nada de pagar comissões. Pagar 12 

milhões de euros a Jorge Mendes 

por uma transferência pela cláusu-

la de rescisão é, repito, uma vergo-

nha. O FC Porto, nesta euforia de 

vendas, foi apresentado como o clu-

be que mais e melhor vendia. Era o 

campeão das vendas. Sabe o que 

aconteceu ao FC Porto, não sabe? 

Está intervencionado pela UEFA. E 

só não está pior porque o Benfica de 

Vieira lhe entregou, de mão beija-

da, dois dos últimos três campeo-

natos. Não quero um Benfica cam-

peão de vendas. Quero um Benfica 

campeão nos campos, nos pavi-

lhões e nas pistas. Nunca me verão 

a tirar fotos, todo contente, com 

um jogador que acabou de ser ven-

dido. Sabe de quem estou a falar? 

— Não. 

— De Gonçalo Guedes quando foi 

para o Paris Saint-Germain. Como 

se o orgulho de um presidente do 

Benfica fosse vender jogadores e não 

ganhar títulos. 

— Consigo, o Benfica terá claques 

ou grupos organizados de adeptos? 

— Terá adeptos do Benfica. Inde-

pendentemente de verem o Benfi-

ca de forma mais ou menos empe-

nhada. Todos os adeptos que vão 

ao estádio são sócios. Ninguém pode 

querer que os adeptos do Benfica 

estejam na Luz como está o atual 

presidente… 

— Como é? 

— Sempre a ver o telemóvel. Eu 

vivo o Benfica. Mais do que de fute-

bol, gosto do Benfica. Qualquer que 

seja a modalidade. Nem que seja ao 

berlinde. Prefiro ver o Benfica a jo-

gar em chinquilho do que ver o 

Bayern-Dortmund. Não vou estig-

matizar ninguém por ser mais ou 

menos expansivo a ver os jogos do 

Benfica. Outra coisa é pactuar com 

ilegalidades. Isso aí não contem co-

migo. Não serei conivente com qual-

quer crime. A ideia de que só os adep-

tos do Benfica é que cometem 

ilegalidades é falsa. Todos cometem. 

— Já tem nomes? 

— Sim, a lista está quase com-

pleta e será uma bela surpresa, mas 

ainda não a vou divulgar. O que me 

interessa é ter gente disponível para 

trabalhar no Benfica. 

— Última pergunta. Que vai fa-

zer nestes dois meses que faltam 

para as eleições? 

— Contactar todos os sócios.  O 

Benfica vai voltar a ser nosso. Dos só-

cios e dos adeptos. Que não seja um 

clube de compras e vendas de joga-

dores. Não vou anunciar, mas vou 

andar por aí, a visitar todas as Casas. 

Houve jogadores que foram vistos a 

conversar comigo e que, instantes 

depois, eram questionados sobre o 

que estavam a fazer comigo. É este 

o Benfica que eu não quero. 

O Benfica tem tremenda tradição em 
diversas modalidades. Qual o peso de-
las no futuro, caso Rui Gomes da Silva 
seja eleito presidente? «Muito grande», 
esclareceu o candidato, antes de deta-
lhar as suas ideias: «Vou apostar em 
todas e trarei pessoas de grande peso 
em cada uma. Verei jogos de todas elas 
com grande frequência. Divido-as assim. 

«Futebol feminino na Luz e regresso do ciclismo» 
Primeiro, as que têm de ser obrigatoria-
mente candidatas a vencer o campeona-
to e a lutar pelo título europeu, como o 
hóquei em patins e o futsal. Depois, volei-
bol, basquetebol e andebol para ganha-
rem em Portugal e já com algum enqua-
dramento europeu. E ainda a manutenção 
do atletismo e do projeto olímpico. O fu-
tebol feminino tem de lutar também para 

ser campeão europeu e vamos pô-lo a 
jogar na Luz. Para acabar, aposta deci-
siva no ciclismo. A grandeza do Benfi-
ca aparece através do ciclismo. Sei que 
há atuais vice-presidentes que não sa-
biam que a roda do emblema é uma roda 
do ciclismo, mas pronto. O Benfica é dos 
poucos clubes ecléticos do Mundo e tem 
de continuar a ser assim.»

ALEXANDRE PONA/ASF

Hora e meia à conversa com A BOLA bem perto da Praça do Marquês de Pombal


