
                                                              Está difícil  

Boas mano Desporto.  

         Se calhar não estavas á espera deste tipo de falatório para comunicar contigo, 
mas com isto tudo que se anda a passar e com as coisas a fluir tão rápido, nem tenho 
tido tempo para desabafar com ninguém e queria que fosse hoje e contigo se pudesse 
ser.  

       Nestes tempos que todos estamos a viver, está a ser muito difícil ver com os 
nossos próprios olhos uma coisa tão fácil de se observar pelo ser humano. Estamos 
a passar uma fase tão difícil ainda por cima também por causa do Covid-19 o desporto 
em si nos escalões mais abaixo estão a ser desvalorizados drasticamente porque os 
maiores pensam que tem mais direitos do que os mais novos e ainda por uma vida 
inteira por viver e com sonhos que tensionam e tem ambição para alcançar. 

       No desporto acho que todos temos que ter todos as mesmas regalias como toda 
a gente, com mais idade ou não, isso não importa, apenas estou a pedir que eu seja 
mantida com toda persistência que existia nos tempos antigos, apelar para todos os 
juízes de campo e fora dele, jogadores, treinadores, colaboradores no desporto me 
trate de maneira totalmente legal e transparente para não beneficiar nem prejudicar 
ninguém.  

         Esse é e será sempre o meu objetivo para com todos vocês, conseguir mudar 
o rumo que o desporto está a ter, tentar fazer com que toda a gente tenha a sua 
justiça feita e sem ninguém criticar nada nem ninguém, apenas fazer o meu trabalho 
para ser um mundo melhor lá fora e que nada nos seja tirado por um comportamento 
inadequado da minha ou da nossa parte. 

         Á alguns tempos eu era tua melhor amiga, mas agora sou apenas conhecida e 
ás vezes maltratada, eu por vezes nem te reconheço como a pessoa que és, não 
estás a ser minimamente racional com certas coisas, já senti vergonha de te ter tido 
como amigo desde que se anda a fazer este tipo de coisas, Nem me vou prolongar 
mais com esta conversa, é só um adeus porque por este caminho não vai haver até 
já, boa sorte...   

                                                                                                                           Ética. 


