Voto n.º 68/XIV
De Louvor pelo reconhecimento dos resultados desportivos dos treinadores Jorge Jesus e
Fernando Santos
Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, depois de uma carreira como jogador de mais de uma
década e meia, iniciou a sua carreira como treinador de futebol em 1990, no Amora Futebol
Clube. Dos seus trabalhos destacam-se nas décadas seguintes passagens por vários clubes
emblemáticos do campeonato português, de vários pontos do país, entre eles o Estrela da
Amadora da sua terra natal, o Felgueiras, a União da Madeira, o Vitória de Setúbal, o Vitória de
Guimarães, o Moreirense, a União de Leiria, o Belenenses, o Sporting Clube de Braga, o
Sporting Clube de Portugal e o Sport Lisboa e Benfica, onde conquistou um total de 14 títulos
em várias competições.
O técnico português abraçou este ano o seu segundo desafio profissional fora do território
português, depois de treinar o Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde somou mais um título,
orientando a equipa profissional de futebol do Clube de Regatas do Flamengo.
No passado dia 23 de novembro, conquistou a mais importante competição sul-americana de
clubes da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Copa Libertadores da América. Tornou-se
assim no segundo treinador europeu a vencer a competição em 60 edições, a que lhe juntou a
conquista do Campeonato Brasileiro de Futebol no dia seguinte. Este feito por treinadores
portugueses só tem paralelo nas conquistas de Artur Jorge e José Mourinho, em competições
de futebol afins no continente europeu, e Manuel José, na competição de futebol do
continente africano.
Também esta semana, no dia 26 de novembro, Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos,
selecionador principal da Seleção Portuguesa de Futebol, foi eleito pela Federação
Internacional de História e Estatísticas do Futebol como o melhor selecionador nacional do
mundo, tendo em particular conta a conquista da Liga das Nações da UEFA, na sua primeira
edição. Esta escolha resulta de votação de um painel de especialistas e jornalistas de mais de
90 países, e acontece pela segunda vez na carreira do treinador português.
A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, vem louvar as conquistas e distinções
destes profissionais de futebol, destacando o efeito positivo que estas apresentam sobre a
imagem do desporto nacional e do país em todo o mundo.

Palácio de São Bento, 27 de novembro de 2019

As Deputadas e os Deputados

