
ONDE ESTARÁ O ENTRAVE? UM CASO PARA PENSAR. 
 
Prezados: 
  
Temos o melhor treinador do mundo, o “special one” Mourinho. 
  
Temos o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. 
  
Temos dos melhores estádios que há e organizamos o já considerado melhor 
europeu de sempre (2004). 
  
Fomos à final em 2004 e ficamos em 2º lugar. Fomos quase campeões. 
  
No mundial, perdemos por pouco com a Espanha, mas recentemente, e a feijões, 
ganhámos aos mesmos por 4 a 0. 
  
Onde estará o entrave? O que nos impede de conseguir os feitos? 
  
Levamos canções bonitas à Eurovisão, no entanto, poucos são os votos atribuídos 
às melodias lusas. 
  
De vez em quando temos uns atletas que ganham umas medalhas, mas não nos 
esqueçamos que apesar da nacionalidade ser a mesma, a raça é outra, o sangue é 
outro. (Nelson Évora, Naide Gomes, Obikuelo, etc) Se um certo dia um queniano se 
naturalizar, certamente, seremos sempre ganhadores de maratonas, mas isso é 
ficção :-) 
  
Uma novela da TVI foi premiada em Nova Iorque. Quando é que isso voltará a 
acontecer? Dentro de semanas já ninguém se lembrará dessa novela, mas dos 
seios da actriz Rita Pereira, quase expostos durante a cerimónia :-) 
  
O que nos impede de há muito nunca ganharmos nada e por outro lado sermos 
grandes na taxa de pobreza, analfabetismo, alcoolismo, acidentes fatais nas 
estradas, tuberculose, sida, etc? 
  
Um caso para pensar... 
  
Destino? Fado? Maldição? Falta de sorte? Um pouco de tudo? Ou falta de Deus 
numa Nação dita religiosa? 
  
Creio que há o medo de vencer, o medo de conquistar, o medo de chegar longe... 
  
Falta a coragem de levantar de novo o esplendor de Portugal. Falta talvez a fé em 
Deus de muitos dos antigos descobridores que tendo passado um cabo de 
trabalhos, um cabo de tormentas, passaram a chamar ao cabo das tormentas o cabo 
da boa esperança, pois viram para lá do possível e alcançável.   
  
Existe talvez em cada um de nós Portugueses, o temor de virmos a ser temidos. 
  
É tudo. 
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