
2003
Lusa tem pedido de falência solicitado 

por uma empresa de produtos elétricos 

devido a uma da dívida R$ 400.  

Segundo a diretoria na época, clube tinha 

dívidas de R$ 30 milhões 

e pagava juros mensais de R$ 250 mil  

2005
Nova diretoria assume e diz que 

encontrou R$ 2,00 no caixa. 

Dívida anunciada é de 

R$ 284 milhões. Time 

improvisado quase cai para segunda 

divisão do Paulistão  

2006 
Apesar do patrocínio da Droga 

Verde, time vive pior momento 

de sua história.  Sem poder usar 

o seu estádio, o Canindé, em 

reforma, Lusa cai para segunda 

divisão do Paulistão

2002 

Depois de sofrer uma goleda 

de 4X2 para o Bahia, 

a Portuguesa cai para 

segunda divisão do 

Campeonato Brasileiro. 

Começa a crise 

UMA CRISE PORTUGUESA COM CERTEZA

Não se fala de outra coisa nas pa-
darias paulistanas. Com 36 pon-
tos conquistados em 16 jogos, a
Portuguesa lidera com folga o
Campeonato Brasileiro de futebol
da segunda divisão. O time da co-
munidade lusitana ostenta uma
campanha mais tranquila que a
do Corinthians nos seus tempos
de purgatório na série B. A fase é
tão boa que alguns torcedores eu-
fóricos apelidaram a equipe de
"Barcelusa" (um trocadilho infa-
me com o Barcelona, o melhor ti-
me do mundo). Trata-se de um
absurdo exagero, claro.

Mas o fato é que a perspectiva
cada vez maior do "bacalhau
mecânico" voltar à elite do fute-
bol está ajudando o clube, que
completou 91 anos no último
dia 14, a sair de uma bola de ne-
ve financeira que quase o levou
à bancarrota. Para se ter uma
ideia, os troféus do clube por
pouco não foram penhorados a
pedido dos credores. Em 2003,
o rombo era tão grande que
uma empresa de produtos elétri-
cos pediu a falência da Lusa por
uma dívida de pífios R$ 400.

Apesar dos resultados positi-
vos em campo, o balanço men-

sal insiste em apresentar entre
R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão de
déficit. Ou seja: a bola de neve
diminuiu, mas continua existir.

O presidente do clube, Manuel
da Conceição Ferreira, mais co-
nhecido como Manuel da Lupa,
conta que a dívida bancária total
da esquadra rubro-verde - fora
as pendências trabalhistas - hoje
é de R$ 30 milhões. "Eram R$ 284
milhões quando eu assumi em
2005", vangloria-se. Para um clu-
be que fatura R$ 2 milhões men-
sais, gasta cerca de R$ 3,5 mi-

lhões e raramente reune mais de
2 mil torcedores nas arquibanca-
das, o valor é astronômico. Só a fo-
lha de pagamento dos atletas e co-
missão técnica é de R$ 600 mil.

"A boa chance que temos de su-
bir está ajudando a atrair patroci-
nadores. A Globo não terá outra
alternativa a não ser fazer um
bom contrato conosco ", conta
Manoel da Lupa. "Fechamos com
a Lupo um contrato que começa
em 2012 e vai até 2014. A Penalty
queria colocar no uniforme uma
marca de segunda linha deles.
Nós batemos o pé e não aceita-
mos", completa o cartola.

Na marca do pênalti
A história da crise financeira da
Lusa começa ser contada a par-
tir de um jogo fatídico. Em no-
vembro de 2002, o time embar-
cou para Mogi Mirim, no inte-
rior paulista, com uma missão
de vida ou morte. Bastava um
empate, mas deu tudo errado.
Derrotada por 4 a 2 para o Ba-
hia, a Lusa caiu pela primeira
vez para série B do Campeonato
Brasileiro. Ao se afastar da elite
do futebol pela primeira vez em
mais de oito décadas de histó-
ria, o tradicional clube do Canin-
dé perdeu patrocínios, cotas de
TV e o pouco de torcida que

acompanhava os seus jogos.
Quando a nova gestão assu-

miu o comando da Portuguesa
em 2005, o saldo total do clube
era de R$ 2. "A gente não tinha
dinheiro, não tinha camisa, não
tinha jogador, não tinha p...ne-
nhuma. Fomos catando jogador
por aí. Se ligavam e era engano
eu mandava vir treinar. Chama-
mos um beque central do Corin-
thians que devia ter uns 400 qui-
los", lembra Manuel da Lupa.

O nome do primeiro patrocina-
dor dos tempos de inferno astral
fazia justiça a qualidade da equi-
pe: a rede Droga Verde. Persegui-
da por oficiais de justiça, afunda-
da em dívidas e abandonada pela
torcida, a Portuguesa chegou ao
fundo do poço em 2006, quando
caiu para Série B do campeonato
paulista. Naquele ano, o time não
caiu para a terceira divisão do bra-
sileiro por apenas um ponto.

O time começou a se reer-
guer graças ao patrocínio de um
banco "patrício". Foi o Banco In-
ternacional do Funchal, o Banif,
que fez o empréstimo de R$ 30
milhões. "Eles cobram um juros
bem baixo, que não chega a 1,7
ao mês e fazem a cobrança de
graça para nós. Além disso, o fa-
to de ter um banco na camisa dá
segurança”. ■

Pedro Venceslau
pvenceslau@brasileconomico.com.br

Líder da série B, Lusa seduz
patrocinadores “classe A”

Mesmo no ano de
ouro de 1996, quando
foi vice do Brasileiro,
clube precisou do
patrocínio de uma
empresa “patrícia”,
as lojas Armarinhos
Fernando, para
bancar as contas

Perto de voltar à elite do futebol, Portuguesa tem apoio do Banif para quitar dívida milionária

ESPORTE
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2007
Depois de uma temporada épica, 

Portuguesa dá a volta por cima e 

sobe para primeira divisão 

do Campeonato Paulista 

e do Brasileirão

2008 
Time faz uma temporada 

irregular e volta 

a ser rebaixado para 

série B do Campeonato 

Brasileiro na última rodada

2010
Com patrocínio do banco português 

Banif, Lusa parcela dívida de cerca de 

R$ 100 milhões. Banco “patricio” 

cobra juros camaradas de menos de 

2% ao mês. Time não sobre para série 

A do Brasileiro por 1 ponto

2011
Com elenco fortalecido por dois 

jogadores emprestados pelo Coritnhias 

– Boquita e Edno -  Lusa lidera com 

folga o Brasileiro da série B. Apesar da 

boa fase, time ainda tem déficit de 

R$ 1 milhão por mês

22.375 
pessoas é o número de pagantes 

que o Canindé comporta

R$ 130 mil 
é quanto ganha a maior estrela 

do time, o atacante Edno, 
que veio emprestado 

do Corinthians 

R$ 600 mil
é o valor da folha de pagamento 

dos jogadores da Portuguesa

Por melhor que seja a campa-
nha da Portuguesa, raramente o
time consegue atrair mais que
2.000 torcedores ao seu está-
dio, o Canindé. Apesar do sta-
tus de time grande de São Pau-
lo, a Lusa está perto da lanterna
no quesito média de público da
série B. Com 2.283 pagantes, se-
gundo dados da CBF, ela ocupa
a 15˚ posição. O ranking é lidera-
do pelo popular Sport de Recife,
com 17.249 pagantes por jogo.

Para mudar esse cenário, o
presidente Manuel da Lupa de-
fende uma mudança radical. “O
time precisa passar por um pro-
cesso de desnacionalização. Só
assim vamos atrair torcedores”.
O primeiro passo, segundo Lu-
pa, é mudar de nome. “O nome
Portuguesa é muito identificado
com a colônia. Se o Palestra Itá-
lia não tivesse mudado para Pal-
meiras, o time ia estar na mesma
situação que a nossa”.

O cartola cita como exemplo
o mais popular clube brasileiro
fundado na colônia lusa, o Vas-
co. “Vamos ser sinceros. Se vo-
cê sair na arquibancada do São
Januário perguntando quem foi
Vasco da Gama ninguém vai sa-
ber quem é. A torcida precisa

nos enxergar como um clube
brasileiro”. Há alguns anos, um
grupo de conselheiros sugeriu
um plebiscito para que o time
fosse rebatizado. Dois nomes fo-
ram cogitados: Real Paulista e
Bandeirantes. Mas a resistência
da velha guarda foi tão grande,
que não houve mudança. “Nós
somos contra a mudança. Não é
isso que vai fazer o time cres-
cer. Nossa torcida não é peque-
na. Precisamos é de títulos”,
brada João Alberto Carvalho,
presidente da Leões da Fabulo-
sa, a maior torcida organizada
do clube. ■ P.V

Presidente quer
mudar nome e
“desnacionalizar”

Henrique Manreza

Dívida em alta gera crise no Barcelona

Infografia: Alex Silva

Torcida organizada e oposição
resistem à ideia de adotar
Real Paulista ou Bandeirantes

“

Gustau Nacarino/Reuters

Nós somos contra a
mudança. Não é isso
que vai fazer o time
crescer. Nossa torcida
não é pequena.
Precisamos é de títulos
para atrair mais gente

João Alberto Carvalho
Presidente da torcida

Leões da Fabulosa

Sabor português
● Tetracampeã mundial, a
seleção brasileira Sub-20 irá
mais uma vez à final da categoria,
amanhã às 22h, na Colômbia.
A equipe terá como adversário
o time de Portugal. “A final terá
um gostinho português”, avisou
o técnico do Brasil, Ney Franco.

A contratação nesta semana, do meia Cesc Fàbregas, que defendia
o Arsenal, por ¤ 40 milhões, causou polêmica entre os torcedores
e dirigentes do mais badalado clube de futebol da atualidade. No final
da temporada, o time já acumulava uma dívida de ¤ 483 milhões
e o diretor de finanças, Javier Faus, defendeu uma redução dos gastos.
O presidente Sandro Rosell adotou outro caminho. Além de
Fàbregas, contratou o chileno Alexis Sanchez, por ¤ 30 milhões.

“SerpresidentedaLusasódá prejuízo”

“Fazquatromesesquenãoreceboumcentavodoclubedos13”

“Quandoeuassumi,adívidadoclubeeradeR$284milhões”

ManoeldaLupa,presidenteda Portuguesa
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