
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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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 37.
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