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Por 

JOSE MANUEL DELGADO 

2016, o ano 
dos engenheiros 

p
ORTUGAL ira lembrar este 2016 que 
agora se despede como o ano dos 
engenheiros, para gáudio de Carlos 

Mineira Aires, presidente da Ordem. Na ver-
dade, António Guterres, engenheiro do Téc-
nico, chegou onde nenhum português an-
tes pusera pé, ascendendo ao cargo 
diplomático mais importante do Mundo, 
enquanto que Fernando Santos, engenhei-
ro do ISEL, foi ontem eleito melhor sele-
cionador nacional à escala planetária de 
2016. É certo que nem um nem outro se 
afirmaram na sociedade na área em que 
se formaram academicamente, mas ambos 
beberam de uma sabedoria de base que 
lhes permitiu lograr voos tão altos. 

Mas, prestada esta justa homenagem 
a António Guterres, fixemo-nos em Fer-
nando Santos, Personalidade do Ano para 
o jornal A BOLA (imperdivel a entrevista 
com ele que será publicará no último dia do 
ano). Quais terão sido os principais méritos 
do selecionador durante o Euro? Primeiro 
teve a segurança suficiente para se rodear 
de colaboradores que acrescentaram mais-
-vaia: depois, de um lote de 23 jogadores 
fez um grupo coeso e solidário; a seguir, 
fez vingar o conceito segundo o qual Jogar 
bem e jogar bonito não são a mesma coi-
sa. E foi a partir dai que ficou em condições 
de embarcar nas asas do sonho até àque-
la ilesquecivel noite de verão na Gdade-Luz. 

Bom, Fernando Santos fez tudo isto e 
não se meteu em bicos dos pés a olhar o um-
bigo. Preferiu fazer a apologia do «Nós» e 
deu enonne hOo de humildade sóao alcan-
ce dos verdadeiramente grandes de espi-
rito. Mais ainda: quase seis meses depois da 
final, o selecionador nacional permanece 
igual ao que sempre foi, sem bazófia nem 
prosápia, fiel aos sólidos principlos de vida 
que norteiam a sua existência. Felizmente, 
Fernando Santos que foi eleito melhor se-
lecionador do mundo, é multo mais do que 
isso... 


