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JAMES HARDEN 
Quando um jogador 
“controla o seu 
destino” para 
ganhar no imediato

transferência de James Har-
den dos Houston Rockets 
para os Brooklyn Nets no pas-
sado dia 13 de janeiro virou o 

mundo da NBA do avesso. Isto porque a mu-
dança do camisola 13 envolveu quatro equi-
pas. Caris LeVert foi de Brooklyn para os In-
diana Pacers, que por sua vez perderam Vic-
tor Oladipo para Houston, onde vai ter a 
companhia de Dante Exum (dos Cleveland 
Cavaliers) e Rodions Kurucs (dos Brooklyn 
Nets), que seguiram para a equipa do estado 
do Texas. Enquanto isso, Jarrett Allen e 
Taurean Prince foram de Brooklyn para os 
Cavaliers. Por fim, Houston ganhou oito es-
colhas que seriam de Brooklyn no draft que 
acontece todas as épocas na NBA, entre 2021 
e 2027. 

“Se James Harden vale isto tudo? Na pers-
petiva dos Houston Rockets até poderia va-
ler mais, a questão é que os Nets estão num 
processo de tentar ganhar no imediato”, afir-
ma ao Jornal Económico (JE), Ricardo Brito 
Reis, comentador da NBA na Sport TV. 

Prova dessa vontade de vencer foram as 
contratações de Kevin Durant e Kyrie Irving 
na época passada, mas que devido a lesão es-
tiveram ausentes e só agora se encontram 
disponíveis. James Harden é, aos 31 anos, 
um dos melhores jogadores ofensivos da his-
tória da NBA, tendo sido o melhor marcador 
nas últimas três épocas, com médias de car-
reira de 25,2 pontos, 5,3 ressaltos e 6,3 assis-
tências por jogo.  

O ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) da tem-
porada 2017-2018 já tinha mostrado vonta-
de em sair de Houston. Em novembro de 
2020, ‘The Beard’, alcunha pela qual é conhe-
cido devido à extensa barba, rejeitou a pro-
posta de renovação de contrato com a equipa 
do Texas que o tornaria no primeiro basque-
tebolista a ganhar cerca de 50 milhões de dó-
lares (42 milhões de euros) por temporada. 
A saída não foi de todo pacífica, com o base a 
deixar críticas aos antigos colegas de equipa 
DeMarcus Cousins e John Wall, após uma 
derrota com os Los Angeles Lakers. “Não so-
mos bons o suficiente. Amo esta cidade e, li-
teralmente, faço tudo que posso, mas esta si-
tuação é uma ‘loucura’ e penso que não pode 
ser reparada”, referiu Harden.  

A resposta de Cousins não se fez esperar. 
“Não me sinto traído por tudo o que aconte-
ceu porque, sinceramente, o meu interesse 
era jogar com o John Wall e o desrespeito 
começou há muito tempo: as ausências inex-
plicadas, a forma física como se apresentou e 
a postura fora de campo. Nada aconteceu do 
dia para a noite”, afirmou. 

Na opinião de Ricardo Brito Reis, o base 
apenas aproveitou o facto de “hoje o poder 
dos jogadores ser cada vez maior, aquilo a 
que os americanos chamam de player em-

powerment, e decidiu que queria sair já e para 
onde, e deixou os Rockets de mãos atadas”. 
Questionado se este tipo de negócios poderá 
acontecer mais vezes no futuro, o comenta-
dor salienta que “cada vez mais os jogadores 
mandam naquilo que é o seu destino”. De 
resto, o próximo contrato que James Harden 
vai assinar com os Nets será de 50 milhões de 
dólares anuais.  

“Quando ele [Harden] decidiu que queria 
sair de Houston foi comunicar à imprensa 
que o seu tempo ali tinha acabado e começa-
ram logo a sair informações de que tinha 
dois destinos preferenciais: Brooklyn ou Fi-
ladélfia, e as equipas que poderiam estar in-
teressadas nele, que não estas duas, sabiam 

que se quisessem apostar na contratação de 
James Harden não tinham garantias de que 
daqui a dois anos, que é quando o contrato 
atual dele termina, o renovaria”, explica o 
comentador, acrescentando que, devido a 
esse facto, o retorno já não seria tão grande 
para Houston do que se tentasse fazer um 
negócio que não fosse com uma das equipas 
eleitas de James Harden. 

“É claro que os jogadores muito bons vão 
sempre controlar o seu destino e sempre que 
quiserem mudar de ares e seguir para outras 
paragens podem fazer um número como fez 
o James Harden, e acabam por levar a sua 
avante”, sublinha o comentador. No entanto, 
esta não é uma situação comum. “Pode acon-
tecer uma vez por ano, ou de dois em dois 
anos”, frisa. 

A contrariar esta perspetiva está a recente 
renovação de contrato do grego Giannis An-
tetokounmpo com os Milwaukee Bucks por 
mais cinco anos, pela qual vai receber 187 
milhões de euros. “Foi uma grande vitória 
contra esta ideia de os jogadores saltarem de 
uma equipa para a outra, pois Milwaukee é 
um mercado muito pequeno e uma cidade 
nada apelativa e ele tinha o interesse de equi-
pas de outros grandes mercados, como os 
Miami Heat, mas ninguém nos diz que daqui 
a dois anos o Giannis não se chateia e faz um 
número como este do Harden”, refere. 

 
Parte de um trio elétrico 

A ida para Brooklyn é uma nova tentativa de 
James Harden tentar vencer o título de cam-
peão que falta na sua carreira. Nos Nets vai 
reencontrar Kevin Durant, com quem jogou 
nos Oklahoma City Thunder, e Kyrie Irving. 
Será este trio a principal ameaça aos atuais 
campeões Los Angeles Lakers?  

“Com a adição do James Harden, os 
Brooklyn Nets passam a ser os principais fa-
voritos da conferência Leste. Agora, há aqui 
uma grande questão. Como é que Brooklyn 
vai introduzir o Kyrie Irving neste contexto? 
Já houve muitos big three na história recente 
da NBA, mas não houve nenhum em que 
dois dos três jogadores precisassem tanto de 
ter a bola na mão para render. São egos mui-
to grandes e portanto temo pela saúde men-
tal do treinador Steve Nash. Apesar de serem 
três superestrelas existe ali uma hierarquia, o 
melhor jogador é o Kevin Durant, sem som-
bra de dúvida, o James Harden é o segundo 
melhor e depois vem o Kyrie Irving. No pa-
pel, o potencial que eles têm é de serem um 
rolo compressor imparável. Têm algumas 
questões defensivas a corrigir, mas têm ta-
lento no ataque que chega para ganhar a toda 
a gente”, conclui Ricardo Brito Reis. ●
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Nem a possibilidade de ser o primeiro basquetebolista  
a ganhar 50 milhões de dólares anuais segurou o base  
em Houston. Nove anos depois, ‘The Beard’ ruma até 
Brooklyn para, ao lado de Kevin Durant e Kyrie Irving,  
tentar vencer o título da NBA que lhe falta na carreira. 
 
RODOLFO ALEXANDRE REIS 
rreis@jornaleconomico.pt
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ENSAIO 
A tokenização de activos  
e o direito de propriedade 
 
“Uma criptomoeda, representada pelo 
seu token, está muito mais próxima 
de uma conta bancária sem banco(!) 
do que do dinheiro tradicional, pois não 
passa de um saldo. Não obstante, 
pode ser transaccionada livremente 
sem o controlo de nenhuma entidade 
bancária, exactamente como a moeda 
tradicional”, sublinha Paulo Cardoso 
do Amaral neste ensaio. 

8 
FUTEBOL 
Centralizar os direitos televisivos 
aumenta dinheiro e competitividade 
 
Decreto-lei avança nas próximas 
semanas e dá o ‘pontapé de saída’ 
para a Liga portuguesa ficar na rota 
das melhores práticas europeias. 
Em entrevista ao Jornal Económico, 
o advogado Luís Cassiano Neves 
diz que as vantagens e desvantagens 
vão depender do ambiente económico 
que se irá viver quando chegarmos 
à época desportiva de 2028/29.
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ATUALIDADE 
Prioridades para lidar com  
a herança caótica dos EUA 
 
Depois do veemente apelo à unidade 
face à grande perturbação que não 
acabou só por Donald Trump sair da 
Casa Branca, o novo presidente tem 
tremendos desafios pela frente, tanto 
interna como externamente. Nenhum 
é de solução rápida e é por isso que 
Joe Biden tem de contar com todos. 
A convergência entre democratas 
e republicanos é uma condição prévia, 
pelo menos no que diz respeito  
a alguns dossiês. 
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CINCO SENTIDOS 
Citröen cria um caminho novo para as berlinas 
 
O recém-lançado Citroën e-C4 vem reforçar a ambição 
da marca francesa de voltar a ser referência no segmento 

das berlinas. O modelo tem como pontos fortes a oferta de motorizações 
a gasolina e a gasóleo, mas a versão elétrica concilia soluções económicas 
de carregamento com um bom desempenho na estrada e inovações 
tecnológicas que melhoram a experiência de condutores e passageiros. 
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Jimmy Sousa, 
Borg Gomes e 
McEnroe Matias

ertenço ao grupo dos portu-
gueses que votaram antecipa-
damente, contra a opinião dos 
meus amigos, que me aconse-

lharam a não o fazer. Respondi-lhes que não 
queria saber de estar na bicha no dia das elei-
ções, que preferia ir uma semana antes e tra-
tar logo do assunto. Arriscado era ser o pri-
meiro a ensaiar a coisa, o beta tester, e eu não 
era betinho nem esta era a primeira vez que 
havia voto antecipado, portanto, quem 
mandava já sabia organizar a coisa. Famosas 
últimas palavras, o “Ai! que estou entalado!” 
de Martim Moniz na tomada de Lisboa, pre-
cisamente o que senti. 

Tudo começou na mensagem que recebi: 
“Mesa de voto: Reitoria da Universidade de 
Lisboa”. Portanto, lá fui para a Reitoria. 
Quando cheguei, fiquei perto da Faculdade 
de Letras, só que a descer para o Campo 
Grande, onde a fila dava a volta para subir 
outra vez. No minuto em que pensei no que 
fazer, a fila cresceu 20 metros. Parecia Wim-
bledon!  

Em Wimbledon a fila para comprar bilhe-
te é tão grande que não é “the queue” mas 
sim “The Queue”, em si própria um aconte-
cimento tão importante como o torneio. 

Quem chega recebe um cartão com a posi-
ção, mas desiluda-se porque para não perder 
o lugar não se pode ausentar mais de 30 mi-
nutos. O que fazer está em “A Guide to 
Queueing”, com 31 páginas e editado pela 
organização, que inclui o Código de Condu-
ta para quem faz fila. Uma regra é “não são 
permitidas tendas para mais de duas pes-
soas”, porque há quem vá mais de dois dias 
antes para conseguir ter um bom bilhete. 
Uma holandesa foi cinco dias antes, e todos 
os dias levantava-se às cinco e meia da ma-
nhã. Era o que eu devia ter feito. 

Quando estava a chegar à Reitoria, 40 mi-
nutos depois, umas senhoras disseram-nos 
que íamos votar numa Faculdade. Moderei o 
instinto assassino e lá fui, para descobrir 
uma fila ainda maior, que progredia à veloci-
dade de caracol.  

Chamar voto em mobilidade a algo que 
não se mexe é o eufemismo do ano. Paralelo, 
só com a abertura do primeiro McDonald’s 
na Rússia, um projeto de 50 milhões de dóla-
res e capacidade para 900 clientes, com 600 
empregados recrutados para as caixas. Eram 
esperados mil fregueses e foram mais de 30 
mil (poucochinhos comparados com este 
domingo). A espera chegou às oito horas; 
um de nós levaria um hambúrguer para ma-
tar a fome, mas neste caso seria ridículo. No 
London Eye as filas são de duas horas e meia, 
menos tempo que eu passei a votar. Receei 
que votando antecipadamente acabasse a fa-
zê-lo depois do dia das eleições.  

Duas horas depois, chegou a minha vez. 
Surpresa, só havia uma cabine de voto, e pu-
nha-se o voto num envelope para depois ser 
posto noutro envelope, o que levava o do-
bro do tempo. Deixo aqui, pois, duas suges-
tões: o de fazer 17 de janeiro o Dia Nacional 
do ‘Sado-Masoquismo’, sadismo de quem 
organizou isto, masoquismo de quem vo-
tou; e voto antecipado em mobilidade? Só 
nas Caldas. ●

CRÓNICA

HEMP LASTRU

Nota biográfica:  
Hemp Lastru (n. 1954, em Praga) é sobrinho neto de Franz Kafka. Democrata 
convicto, ativista e lutador político, é preso várias vezes pela polícia secreta 
checoslovaca, tendo sido sentenciado em 1985 ao corte de uma orelha sob a 
acusação de “escutar às portas”. Abandona a política em 1999, deixando Praga para 
residir em Espanha. Mudou-se para Portugal em 2005 porque “gostaria de viver num 
país onde os processos são como descrevia o meu tio-avô nos livros.”

Chamar voto em 
mobilidade a algo 
que não se mexe  
é o eufemismo  
do ano
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