Voto de congratulação ao treinador
madeirense Leonardo Jardim campeão de França em Futebol

O desporto madeirense está de novo nos píncaros da atualidade. José Leonardo Nunes
Alves Sousa Jardim, mais conhecido por Leonardo Jardim, levou o AS Mónaco ao título
maior do campeonato francês de futebol. O treinador madeirense foi também eleito o
treinador do ano em França, uma votação que veio repor justiça ao percurso de
Leonardo Jardim, que já nas duas épocas anteriores tinha realizado um trajeto
assinalável, embora não tenha obtido o devido reconhecimento em terras gaulesas.
A qualidade de jogo e as vitórias concludentes no campeonato, bem como a brilhante
participação na Champions League, trouxeram ao de cima a realidade inegável do
talento de Leonardo Jardim. Afirmou-se com factos irrefutáveis e os franceses acabaram
por se render ao seu imenso talento e profissionalismo. O treinador madeirense é
conhecido por apostar nos jogadores jovens, extraindo deles todo o seu potencial,
conjugando com mestria a sapiência dos mais velhos. Desta amálgama de experiências
sai um modelo de jogo fluido com rigor defensivo e sobretudo com grande capacidade
goleadora.
O percurso de Leonardo Jardim é em si próprio um modelo de trabalho, persistência e
resiliência, valores inscritos desde sempre no ADN madeirense. Começou no ano de
2001, quando assumiu o comando da Associação Desportiva da Camacha. Contava
então 27 anos. Durante cinco épocas comandou a equipa da Camacha com bons
resultados. O trabalho desenvolvido aqui serviu de trampolim para o desafio seguinte
(2007/2008), ao comando do Desportivo de Chaves, o qual conduziu à promoção à Liga
de Honra. O clube seguinte a conhecer e beneficiar dos métodos de trabalho e de
sucesso de Leonardo Jardim foi o Sporting Club de Beira-Mar. Como já vinha sendo
hábito, o clube foi premiado com a subida à Primeira Liga. Seguiu-se o Sporting de Braga
em 2011, onde carimbou a segunda melhor classificação de sempre da equipa
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bracarense no campeonato, um terceiro lugar, conseguindo também o apuramento
para o "play-off" da Liga dos Campeões. Em junho de 2012 deu o salto para o futebol
grego ao rubricar um contrato com o Olympiacos FC. A época de 2013/2014 trouxe
Leonardo Jardim para o seu clube do coração, o Sporting Clube de Portugal. O clube
lisboeta obteve sob o seu comando um brilhante segundo lugar, com uma equipa feita
de segundas escolhas e valorizando os talentos da academia leonina.
A etapa francesa teve início a 8 de junho de 2014 aos comandos do AS Mónaco. Estas
três épocas marcam a história do clube, que há muito não conhecia o doce sabor da
vitória e que nesta época 2016/2017 se sagra campeão francês. O “trolha emigrante”
impôs o seu futebol a uns atónitos franceses que nunca tinham visto uma equipa de
futebol, marcar tantos golos num campeonato.
Pelo exposto e considerando o notável percurso pessoal e profissional de Leonardo
Jardim, a Assembleia Legislativa da Madeira aprova este voto de congratulação ao
madeirense treinador madeirense, pelo relevante contributo que tem na divulgação da
cultura desportiva madeirense que tantas alegrias tem proporcionado aos seus
concidadãos e deseja-lhe os maiores sucessos desportivos.
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