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Desporto

Bolonia
umpasso
dos
Palancas

Joel Carlos Neves*

APÓS o desentendimen-
to com Hervé Renard, de-
vido à indisponibilidade
do francês em viver em
Luanda, a Federação An-
golana de Futebol (FAF)
avança para o nome do
romeno Laszlo Boloni.

«O ex-treinador do
Standard Liège da Bel-
gica [Boloni] é o favorito
na lista de candidatos»,
declarou ao SOL uma fon-
te ligada ao processo de
contratação do novo selec-
cionador nacional.

Uma delegação da FAF,
encabeçada pelo presiden-
te Justino Fernandes, es-
teve em Portugal na quin-
ta-feira da semana passa-
da para negociar com o
antigo treinador do Spor-
ting Clube de Portugal.
Até ao momento falta a
confirmação oficial da as-
sinatura de Boloni, mas a
mesma fonte garantiu ao
SOL que «está quase tudo
acertado a partir de

Luanda. Só faltam al-
guns pormenores».

Outra pista que aponta
para Boloni como novo se-
leccionador de Angola é o
facto de a FAF ter recuado
na decisão de reunir-se
com Philippe Troussier,
que também está muito
bem colocado na lista dos
candidatos. O técnico fran-
cês foi nos últimos dias
apontado como novo se-
leccionador da Costa do
Marfim, adversária de
Portugal no Mundial de
2010 – o próprio admitiu,
nesta quarta-feira, ter sido
convidado para voltar a
orientar os marfinenses –,
mas Guus Hiddink aca-
bou, ontem, por ser o es-
colhido.

Um técnico que pense
o futebol de Angola

É objectivo da Federação
de Futebol de Angola en-
contrar um técnico que
seja o pensador do futebol
da selecção angolana.

«Alguém com a missão
de traçar estratégias e
um modelo de jogo para
a selecção de Angola
desde os escalões de
base à principal, deven-
do ter disponibilidade
para acompanhar as
equipas nacionais a mé-
dio e longo prazo, sendo
que o critério de esco-
lha deve privilegiar os
atletas do Girabola»,
adianta aquela fonte, que
acrescenta: «A vantagem
de Boloni é o facto de
sempre ter vivido nos
países das equipas ou
selecções que treina. O
que o antigo seleccio-
nador ao serviço dos Pa-
lancas não aceitou. Ma-
nuel José permaneceu
no país apenas 12 se-
manas durante os nove
meses em que esteve à

frente da selecção de
Angola».

Boloni deu o último
título nacional ao leões

Caso chegue a acordo
com a FAF, o técnico ro-
meno, que em 2001/2002
deu o último título na-
cional ao Sporting, épo-
ca em conquistou ainda
para os ‘leões’ a Taça de
Portugal e a Supertaça,
terá a missão de prepa-
rar os Palancas para o
apuramento para o CAN
de 2012, organizado em
conjunto pela Guiné
Equatorial e Gabão, bem
como a qualificação para
o Mundial de 2014 no
Brasil. Por ser um pro-
jecto a médio prazo, a
FAF pretende apresentar
o técnico nas próximas

três semanas. Tempo su-
ficiente para o futuro se-
leccionador estudar o fu-
tebol angolano e definir
estratégias adequadas ao
futebol regional.

Boloni, que quinta-feira
completou 57 anos, não tem
a experiência profissional
de Philippe Troussier no
continente africano. O
francês treinou a Nigéria
em 1997, o Burkina Faso
entre 1997 e 1998 e a África
do Sul no CAN de 1998. Os
bons resultados durante o
pouco tempo em que este-
ve à frente destas selecções
garantiram-lhe a alcunha
de ‘Feiticeiro Branco’, mas
Troussier não ganha títu-
los há muito tempo. Já o ro-
meno tem a vantagem de
ter ganho troféus muito re-
centemente – na tempora-
da 2008/2009, ao serviço dos

belgas do Standard Liége,
conquistou o Campeonato
e a Supertaça.

Palanças preparam-se
para CAN-Interno

Os Palancas chegam hoje a
Antananarivo, capital de
Madagáscar,ondevãojogar
no domingo contra a selec-
ção daquele país. Trata-se
de um jogo de apuramento
paraoCAN-Internode2011,
no Sudão – uma segunda
TaçadasNaçõesAfricanas,
mas em que apenas podem
participar jogadores que
alinhem nos respectivos
campeonatos nacionais.

A seguir a este jogo, An-
gola enfrenta a selecção do
México, a 13 de Maio, na ci-
dade norte-americana de
Houston (Texas).

*em Luanda

O substituto de Manuel
José vai ter a missão de criar
um modelo de jogo para
a selecção nacional
angolana – dos escalões
base à selecção principal.
Para tal vai ter de viver
em Angola. O treinador
romeno é o melhor
colocado para o cargo
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Boloni deixou no passado dia 10 de Fevereiro os belgas do Standard Liège e deverá mudar-se em breve para Luanda
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Enquanto revisita memórias da guerra colonial, mede
as palavras sobre a concretização da sua aventura presidencial
Carlos Ramos
carlos.ramos@sol.pt

DEPOIS de acompanhar José
Sócrates a Moçambique, Ma-
nuel Alegre seguiu para
Luanda. Numa altura em que
o apoio do PS parece inevitá-
vel, o candidato presidencial
não assume o avanço para as
urnas em 2011.

Apesar de admitir que já
teve «os sinais suficientes
para poder tomar uma de-
cisão», Alegre disse ao SOL
que faltam outros indicadores
necessários para o levarem a
concorrer: «Já fui a eleições
uma vez [em 2006] e fiquei a
29 mil votos da segunda
volta e sem sinais nem o
apoio de partido algum.
Agora tenho de ponderar
mesmo vários factores, por-
que se for a eleições é para
disputar a vitória em con-
dições de igualdade».

O carácter pessoal da visita
reforça à contenção nas de-
clarações políticas. «Não que-
ro falar muito da minha
candidatura porque não
vim aqui para isso. Com-
preendo que me faça a per-
gunta, mas não quero con-
fusões, pois esta foi uma vi-
sita particular» afirmou
ainda ao SOL, durante a visi-
ta feita esta semana a Angola.

Contudo, sempre foi dizen-
do, sobre as eleições presi-
denciais de Janeiro, que pro-

tagoniza uma alternativa.
«Confirmei uma disponibi-
lidade e, a seguir a isso, ve-
rificaram-se determinados
acontecimentos. Foi-me ex-
presso um apoio que criou
uma dinâmica mas, antes
da decisão final, há vários
factores a ponderar», res-
salvou.

Manuel Alegre confessou
ter também aproveitado, nes-
ta passagem por Moçambique
e Angola, para meditar sobre
a candidatura à Presidência
da República. E questionado
sobre o apoio do seu partido
(PS) e de José Sócrates, com
quem viajou até Maputo, o
conselheiro de Estado escu-
sou-se a responder. Para já

tem apenas o apoio declarado
do Bloco de Esquerda.

‘Nambuangongo meu amor’

O político, antigo combatente
da Guerra Colonial, quis vin-
car bem a intenção da sua es-
tada em Angola. Foi «uma vi-
sita afectiva até nos encon-
tros que tive com velhos
amigos e companheiros, e
não queria que isso fosse
mal interpretado, já que fui
recebido com muita afecti-
vidade», reforçou.

Foram os afectos que leva-
ram Alegre a uma «peregri-
nação» ao principal campo de
batalha por onde passou na
juventude. Do que ali viveu,

na Guerra Colonial, contou
num dos poemas mais conhe-
cidos na sociedade lusófona e
publicado em livro com o tí-
tulo Nambuangongo Meu
Amor.

A forma respeitosa, e até
carinhosa, com que os ango-
lanos receberam o antigo
combatente, político e inte-
lectual foi generalizada. Um
respeito sentido por onde
passou, desde Nambuangon-
go à Associação Chá de Ca-
xinde, em Luanda, onde se
encontrou com Pepetela, an-
tigo homem de armas, da po-
lítica e camarada da escrita
e de exílio na Argélia.

Manuel Alegre chorou no
regresso a Nambuangongo,
na Província do Bengo, a cer-
ca de duas centenas de quiló-
metros a Norte de Luanda.
Como o próprio confessou:
«Foi aqui que senti, num
minuto, a fronteira entre a
vida e morte». A mesma me-
mória tem para ele um signi-
ficado político simbólico. «O
que é mais importante é
que daqui nasceu uma An-
gola livre e um Portugal de-
mocrático».

Em Portugal, Manuel Ale-
gre vai tentar descobrir a fa-
mília de um dos muitos sol-
dados mortos em combate e
enterrados em Nambuangon-
go, o soldado José António
Teixeira Pinto, falecido em
Agosto de 1962.

Alegre em Angola
condiciona candidatura

De regresso a Nambuangongo, campo de batalha na guerra colonial, onde viu morrer camaradas de armas, emocionou-se

Cavaco
avança
para 2011
Presidente atirou para
o Parlamento o ónus de uma
crise política, mas marcou
o terreno a Sócrates e ao PGR

CAVACO Silva marcou as diferenças
para Sócrates enquanto se afirmou
como referência de estabilidade. Na en-
trevista a Judite de Sousa, na RTP1, a
pretexto do quarto aniversário na Pre-
sidência, disse que a cooperação estra-
tégica com o Governo «está viva» e re-
cusou o cenário de «crise política».

Mas, numa altura em que José Só-
crates está na iminência de ter de mos-
trar a uma comissão de inquérito par-
lamentar que não mentiu no caso da
compra da TVI, o PR afirmou que se
ainda fosse primeiro-ministro não se-
ria possível uma empresa pública com-
prar uma estação de televisão sem o
seu conhecimento. «Penso que não»,
afirmou.

«Numa sociedade democrática a
compra de uma estação de televi-
são tem de ser transparente», sub-
linhou. Tirou porém dos ombros qual-
quer responsabilidade pelo futuro do
Governo. «As conclusões políticas
serão tiradas em primeiro lugar
pela Assembleia da República. Só
no caso de ser aprovada uma mo-
ção de censura é que o PR tem de
ponderar o que fazer».

Cavaco puxou os galões de «referen-
cial de estabilidade política» numa al-
tura de crise de confiança, em que o de-
semprego e a ameaça do descrédito in-
ternacional, garantiu, marcam a sua
actuação. «Nunca vetei nenhum di-
ploma do Governo [os vetos presiden-
ciais têm incidido sobre projectos assu-
midos pelo PS, no Parlamento]».

E a quem pensa em provocar eleições
(um recado para os candidatos a líde-
res do PSD) aconselhou «prudência».
Em relação ao Procurador-Geral da Re-
pública, disse que nas suas reuniões
não são comentados casos pendentes.
«O senhor procurador transmite-
me as informações que ele enten-
de». Deixou um recado: «Espero que
os magistrados exerçam as suas
competências bem».

Quanto à recandidatura a um se-
gundo mandato, Cavaco reduziu o ain-
da tabu a um silêncio táctico. Dizendo
ser ainda cedo para tomar a decisão
«que não faz parte» das suas «preo-
cupações», acrescentou: «Vou ver
quando é que os meus antecessores
o fizeram. É uma informação im-
portante. Talvez seja útil para
mim». Numa semana em que Cavaco
Silva também se mostrou na intimi-
dade, ao lado da mulher, numa repor-
tagem da SIC, Maria afirmou que está
preparada para mais um mandato em
Belém.

Manuel A. Magalhães

É CRÍTICA a situação clínica do vice-presidente angolano Fer-
nando da Piedade Dias dos Santos. Após ter sofrido uma trom-
bose na face logo depois de assumir a vice-presidência, ‘Nan-
dó’ – como é conhecido – foi examinado no Hospital Militar em
Luanda. Há cerca de duas semanas foi transportado para Lon-
dres para realizar vários exames e ter outro tipo de acompa-
nhamento médico. Oficialmente, as autoridades angolanas
preferem manter reserva. Não foi emitido qualquer comuni-
cado sobre o estado de saúde de ‘Nandó’. O último registo de
actividade oficial do vice-presidente é de meados de Feverei-
ro. O político, de 58 anos, ocupou alguns dos mais importantes
cargos do Estado. Foi primeiro-ministro entre Dezembro de
2002 e Setembro de 2008 e depois presidente da Assembleia
Nacional até Fevereiro de 2010, altura em que assumiu o cargo
de vice-presidente, criado com a nova Constituição.

‘Vice’ angolano internado


