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ANDEBOL 1

Proibido perder
no 'clerby'
Sporting precisa de ganhar, hoje, na Luz para
sonhar com o título c Benfica tenta 2.° lugar
ror

HUGO COSTA
INCO pontos separam os
dois grandes rivais lisboetas, que se encontram hoje
na Luz, num derby em que
ambos procuram pontos
preciosos. O Benfica está já a 8 pontos do líder FC Porto e aspira ao 2.9
posto, enquanto o Sporting tem mes -mo de vencer para não deixar fugir
os dragões e ainda poder sonhar com
o título, que conquistou pela última
vez em 2001.
«Vamos tentar vencer o jogo, por-

C

que precisamos de pontos para atingir os nossos objetivos e ficar mais
perto do Sporting. Jogamos em casa,
mas o Sporting está a crescer. Vamo-nos apresentar fortes, fazendo neste jogo o que fizemos bem como FC
Porto», garantiu o capitão encarnado, João Pais. «Jogar em casa é
uma mais-valia. Jogamos com intensidade e alegria e queremos oferecer
a vitória aos nossos adeptos», assu miu, ideias reforçadas pelo treinador
adjunto João Castro. «Em caso de
vitória podemos aproximar nos do
segundo lugar. E importante. O
Sporting tem um plantei recheado de
SERGIO MIGUEL SANTOS/ASF

Grupo A -> 5.'jornada

Hoje

Benfica-Sporting
Pavilhão da Luz, em Lisboa
Aguas Santas-FC Porto
Pavilhão da AA Aguas Santas, na Maia
-> Grupo B_-3 4.'jornada -+ Hoje
Sp. Horta-Boa Hora
Pavilhão Desportivo, na Horta
Belenenses-ISIVIAI
Pavilhão Acacio Rosa, em Lisboa
Arsenal Devesa-AC Fafe
Pavilhão Flavio Sa Lede, em Braga

1
21.00 h
18.00 h

2L00
11.00 h
21.00 h

bons jogadores. Já nos venceram esta
época. Vamos tentar fazer um jogo
com qualidade.»
O técnico dos leões, Hugo Canela, sabe que «nos derbies todos estão
prontos para dar o máximo», mas
quer sair da Luz com um triunfo. «É
um jogo de emoções. Ao Sporting
resta gerir a carga física deste período competitivo, pois se a cabeça
estiver focada, o corpo acaba por
acompanhar. Não queremos perder
nenhum desafio até voltarmos a defrontar o FC Porto», lembrou o técnico, dizendo que «está tudo em
aberto». «Enquanto houver esperança, temos de acreditar», sublinhou, com o central Carlos Ruesga
a assumir que «os 3 pontos são obrigatórios». «É verdade que não dependemos de nós para sermos cam peões, mas tudo faremos até ao final.
Na Luz será difícil, porque não jogamos em casa, mas ainda assim, com
o apoio dos adeptos, sentimo-nos
sempre confiantes. Há que dar 200
por cento em cada treino e partida.
Temos de fazer um jogo completo.»

Leões visitam rival lisboeta esta noite separados por cinco pontos. FC Porto é o líder
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mais Andebol
MADEIRA, SAD. A campeã
nacional Madeira, SAD colocou-se
em vantagem nos quartos de final do
play-off da r divisão feminina, ao
vencer em Leiria a Juve Lis por 36-21,
no jogo 1 desta série. O 2.° jogo será
no Funchal, a 22 de abril.
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TOMAZ MORAIS

Apenas prática
desportiva
TUALMENTE, assistimos a uma
degradação dos valores desportivos, patente nas cenas de violênda física e verbal reatadas por profissionais, ídolos da classe infantojuvenil ou
até mesmo pais que deveriam ser simplesmente os mehores exemplos da fundamentação do desporto que praticam.
«O caráter não é um dom, é uma vitoria»
(Igor Griffith). E a imagem que passam ao
quererem jogar da bancada, gritando e
pressionando como se não houvesse
amanhã, retira todo o prazer da descoberta do desporto e alegria da prática...
Um jogo é simplesmente um jogo e nào
uma situação de vida ou morte. As daques, ao entoarem cânticos ofensivos
desprovidos de bom senso, como foi o
caso da inferiz analogia criada esta semana num jogo de andebol sobre o trágico
acidente que vitimou a equipa brasileira
da Chapecoense e o Benfica, com agressividade excessiva, é uma falta de respeito intolerável e dá péssima imagem do
País. Que falta de juízo! Este tipo de erros associados à deterioração dos valores e comportamentos dos agentes desportivos não pode ser aceite com
naturalidade, nem ser tratado com a tradIdonal irresponsabilidade portuguesa

A

Assistimos à degradaçdo
dos valores desportivos,
patente em cenas de
violência física e verbal
de chutar para canto... Lamentavelmente, para a maioria dos que participam na
vida desportiva assodativa, a vitória continua a ser a prindpal motivação e adia-se que vale tudo para a ating,ir! A *lenda verbal e física é considerada gesto
técnico, tal é a tolerância e frequência. É
preciso combater este estado de alma
para não permitir que as ações se normalizem. Há que inverter o sentido e tornar a formação de indivíduos mais importante do que a glória de ganhar a todo o
custo. Precisamos passar a mensagem
certa, no processo contínuo de preparação e competição, e fazer prosperar a
liderança ética. O comportamento humano deverá alimentar-se de bons hábito& Uma mudança não acontece baseada em momentos formativos pontuais.
É preciso trabalhar a longo prazo, com
paciência e perseverança para mudar
mentalidades e formar caráter. Se nada
se fizer, os culpados seremos todos nós!
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FC Porto condenou cânticos e pediu desculpa ao Chapecoense
O FC Porto enviou, ontem, uma nota oficial ao Chapecoense no qual condenou
os cânticos que utilizaram a queda do avião do clube brasileiro como forma de
hostilizar o Benfica, no encontro de andebol entre os “dragões” e os “encarnados”.
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Campeonato NadonaL fase
4.5ornada -GnffloA:
Águas Santas-FC Porto,18h00:
Benfica-Sporting, 21h00. Grupo
Belenenses-ISMA1,18h00;Sp.
Horta-Boa Hora, 21h00; ArsenalFafe, 21h00.

Campeonato da Lkga.2.3fase,
7.1comada - Grupo A:Ma ia
E3asket-Ovarense,18h00.

Liga-29Alomadzkouca
Feinznse,16h00,Chaves-V.
Guirtiarães,16h00,Tondela-Rio
kk,18h15;Braga-FC Rato, 20h30.
II liga -36.aiornaceVa n-FC
Porto,11h15;Covacia Piedade-Fafe,
16h00,Voela-Olhanense,16h00,
Ac Vseu-Perofi21.16h00,AvesCovihã,16h00,Benfica BFarnalicão16h00,13raga BPortirnonEnse,16h00; Frearnunde-SantaClara.164-00; CÃ
Vic.enteV.Gtt-narães 6,16h00,
Sporting F3-U. Madeira,16h0Q
CampeonatodePortucial-111
Fase-ItiaJornada-SubiciaZona Norte:Gafanha-Arnarante;
Mengenense-MarítitioB; L
Wdernoinhos-UDOlvtirense:AD
Orwirense-Saigueirc60B.Zona
SutOpeário-Sacavenense
(15h00);Torreense-FarensQ
Fáima-Re-et Lculet?no-Praiense
(Est. Algave).5étiek.Torre
Moncono-Pectas Rubras;
Montaiegre-B~Viavertien•
seCatiachTovozitense-Caniçal
Série& PedrasSalgadas-Trofense;
Fe4gueias1932-t/ftrandel
Gancka-LirnianosSériee
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Sanjoanense-On5e%Coirtibrõesusa-Nlogusiren
SousensQPa
sAcact Coimbra-Tourizense Série
D:MoimertaBeira-Estarrejzt
GoriciomarAnackt ManáguaCesanois Gouveia-Águeda
(191.30).SeneEAncjelse~lo
Alcobaça (15h00); BC BrancoSertanensia-Lisit
Gafeterse-IdeaL SérieF:
CarapinheirerseAlcanenense

OrierNatSintrenselaresFntal
Arjustreler6 Casa PiaMana
Alentejo.Sérielt1.°Dezunbnolk.4,*eiQAtléticoCP-Barreirense
(Est Frandsco Lázaro); MouraLusitanoVRSA; Almanalense
Piriminovense.Jogosã516h00.
JunforesA-1Divisão-2.3Faseaalomacta- Manutenção/
Desdda -ZonaSuEV.Setítaai°eiras; Nacional-EstcntSacavenensetotres(CDQta Piedade).
Juniores A - Fase-IlDivisão 7.3.1omada -Subida-Zona
NorteAves-Fafe(18h30);TondelaBoavista. Zona St.t Cova PiedadeEirenseSta.lotnada- Manuten•
Ção/Desdcla-Sétiek.MerelinenseCeveira(11h00);
' )(10h00);Via RealVizeia-Famakác
lirsense;Varzrn-Bragança (Est
Munizipal PávoadeVarzin).Sérle
&Penafiel-Alfenense(10h00),
SanjoanenseArouc Fn2amuncleSaiguéfasOaSériee Beira-MarAnadix BC Branco-Repesenses;
VgaMocidadek. V6ex PombalEstrebAlmeida SétieWintrenseAcadSantarérn Marinhense•
CAHasCastebVide-F. Benficzt
TorreenseAhterca(11h00).56ieE:
Pinhahovense-Despertar:Praà de
Mifontes-BaffeirensPcnimcnensetusitanoGC;SesinbraOhanense.Jogosas16h00.
Junion2sC-111Fase-3aJomada
Paços Fen~cadémicAnaceSporting. Fase-Manutenção/
Desdda -14,aiornacla -5~A:
as-Blaya /vt EsposenciePcir
-Cadão;Gi
Venes
Vicente-koAve.SélelLt
Marinhense-Torreense.Jogosas
t1h00.

I Divisão Feminina - I Fase-21.a
Jornada Vdaverdense-V6eu
2001; Belenenses-Valadares
(12h00); Estoril-Sporting;
Feneirer6e-Boavis-ta; OurienseFut. Benfica. Jogos às16h00.

I Divisão -23.a.lomada BenficaSPortih9,14h30; Quinta LombosBelenenses,16h00; SãoJoão
Urgicentro-Burinhosa,16h00;
Pinhdrense-Modicus,16h00;
Fundão C. Azen)éis,16h00;
Vinhais-Rio Ave, 18h00; Leões
Porto Salvo-Braga,19h00.
1/OLF1130t.
Campeonato Nad~ II Fase
-1:111tknos-3.1.1omadze Ac
Espinho-Madaiena,18b00;
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ANDEBOL
W4MINAL
Catt
•
kieie
DimIka-Spoithie
21h00, Pavilhao N.•2 da UR
Daniel Freltat/Okar Carvalho
AquesSenterFCIParto
18h0a Pay. kuisSantas

~.9?
BTV

Tiago Monteiro/Antônio-Bino
GRUPO.
4.1orraida

21h00. Pav. Desp. Horta
Carlos Mak-Ilha/Fernando Novais
Baler~SMAI
18h00, Pay. Acácio Rosa
André Rodrigues/Nuno Gomes
Aramai-AC Fala
21h00, Pay. Flávio Sá Leite
MárlOCOutinhoiRarniro Silva •

BASQUETEBOL
trr
Mala Basicet-Ovarame
18h00. Pav. Mun. Nortecoope
L Lopes/N. Guirnarks/1. Rosário
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Benfica e Sporting defrontam-se hoje (21h00) na Luz, na jornada que marca
o fim da primeira volta da fase final do campeonato nacional
Ar.
4W
1

RIVAIS NUM DERBI QUE
VALE PONTOS PRECIOSOS
Águias querem manter o
terceiro lugar a salvo e
aproximar-se do segundo,
enquanto os leões também
já traçaram a sua meta: não
voltara perder pontos até
ao próximo confronto com
o FC Porto

"Não
queremos
perder
nenhum
desafio até
voltar a
defrontar o
FC Porto"

CATARINA DOMINGOS

***Vindos de resultados distintos a meio da semana, Benfica e Sporting defrontam-se
esta noite (21h00) na Luz, na
quinta jornada da fase final do
campeonato, a que marca o
final da primeira volta desta
etapa. Derrotadas no Dragão
Caixa (30-27), as águias (41
pontos) querem manter o terceiro lugar a salvo - o ABC já
jogou o encontro desta ronda
e ganhou - e aproximar-se do
segundo, o que significava
contrariar o historial desta
temporada, em que nunca se
impuseram à equipa de Alvaiade (derrotas por 28-25 e 3027). "O Sporting tem um plantel recheado de bons jogado:
res. Já nos venceram esta
época, sabemos como nos
venceram. Vamos tentar fazer
um jogo com qualidade para
podermos discutir a partida e
a vitória", antecipou à BTV o
adjunto João Castro.
Por seu turno, os leões recuperaram moral diante o Madeira SAD (36-34) depois da
derrota frente ao FC Porto

Hug° Canela
Treinador do
Sporting

Semedo (com bola), Pais, Kopco e Pedroso prontos para mais um dérbi na Luz
(30-28), numjogoem quedesperdiçaram uma vantagem de
seis golos. Assim, na corrida
pelo título nacional, não podem perder mais terreno para
os dragões. "Nos dérbis todos
estão prontos para dar o máximo, porque é um jogo de emoções. Ao Sporting resta gerir a
carga física deste período competitivo.Além disso, não queremosperdernenhum desafio
até voltar a defrontar o FC Porto", definiu° técnico Hugo Canela.

Dragões visitam Águas Santas
Vitorioso nos clássicos contra o Sporting e contra o
Benfica no Dragão Caixa, o FC Porto faz urna curta
viagem até Águas Santas, tendo a oportunidade de
reforçar a liderança, num campeonato em que apenas
sofreu uma derrota (frente ao ABC, por 30-28). "É uma
das deslocações mas dificeis do campeonato, jogar no
pavilhão do Águas Santas é sempre muito complicado,
por isso temos que nos manter concentrados, porque o
objetivo é a vitória", alertou o lateral-direito Gustavo
Rodrigues, em declarações ao Porto Canal.

"O Sporting
já nos
venceu esta
época,
sabemos
como nos
venceu.
Vamos
tentar fazer
um jogo
com
qualidade
para
discutir a
partida"
João Castro
Treinador
Adjunto do
Benfica
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Ilaáslaal-VDMsào Nacional (2.' Fase) Grupo A - Aguas Santas-F C Porta (18), Benfica-Sponing (21) Grupo 8 - Belenenses-Mara 191AI (18), Sp Horta-Boa Hora (21), Arsenal Devesas-Fale(21)
Atletismo - Challenge Algarve 2017 - As
10 30 horas, corrida de tarara em Altura
Beffeatebel - Liga (2.. Fase) - Grupo B MauBasket-Ovarense (18)
Nimbe( - liga - Amuca-Fesense (16). ChavesV Guimaraes (16), Tondela -Rio Ave (11315) Braga-F C Porto (20 30)
liga% - Varam-F.0 Porto 8(1115), C Piedade-Fale (16), VIzela-Othanense (1s). Ac %seuPenatiel (16), Aves-Sp. Qmlha (16). Benfica
Farnabc:lo (16), Braga 8-Portimonense (16),
Freamunde-Santa Clara (161 Gd Verte-V Gurmaraes 8(16), Sponing B-U Madeira (16)
Campeonato de Portugal (2! Fase) - SutedA &na Norte - )4erelinerrse-Martomo B. AD Dvelrense-,;.-dryieinis 08, Gatanha-Amarante. lus
Viklemoinhos-UDOIrveuense Zona Sul - louletano-Praerese (Esterno Algar
' ve). Operano-Saca •
venense, Torreense-Farense, Fatima-Real Descidas - Serie A - Vilaverdense-Carnacha, 'forca
tense-Caniçal, 1 Monconn-Pedras Rubras
Montalegre-Bragança Sane 8 - A Gandra-1r
munes, Feiguerms 1932-Mirandela Pedras Salgadas- Trofense sane C - Sanjoanense -Cinta"
Parnpilhosa-AD Nogueirense Ac Cormbra-Tounzense, Coimbrões-Sousanse. Série D - Mo4~Ia Beira-Estarreja, Gondomar-Anadia, Guu
vea-Agueda (15 30), Mortagua-Cesarense Serie E - U. Leiria-Lusitania, BC Branco-Serianense, Angrense-G Akobaça, Galezense-Sp. Ideal .
Sere F - Naval-Wafranguense, V SernacheCaldas, CaraOnherense-Akanenense Serie G Armacenses-Onemat Fabril Baneiro-MustrePense, Sintrense-Lenires, Casa Pia-Viana Alentejo Série H - Moura -Lusaano VRSA, Atletice,
Barreirense (Est, Francisco taram), Almanytense-Pinhatiovense. 1' Dezembro-At Madeira
logos as 16 horas
Juniores A- 1' Deelsao(2. Fase)- Ap. Campear) - Belenenses-F C Porto, Rio Ave-Benhea
kadeni.ca-V Gumaraes Deserdas - Zona Norte - Ferense-P Ferreira, Padroense-lehtes,
Moreirerse-01Neirense. Zona Sul - Nacional-Estoril, V Setubal-Deras, Sacavenense-Loures (CD
Quita Piedade). logos as 16 horas
Juniores A - DIvIsão (2.. Fase) - Subdas Zona Nene - Aves-Fale (1820), Tondela-Boavista Zona Sul - C Piedade-Elrense. Descidas Serie A - ‘Azeta-Famalkki (10), Vila Reai-Tirsense, Vaan TI-Bragança (Min. Povoa Varnm), Meret
-Cerveira (11) Série B- San¡oanenseArpoo, Prnafiei-Alfenense (10 - Campo Novo
Bela Vista), Freamunde-Salgueiros 08. Serie C BC Branco-Repesenses Beira-Mar-Anadla Sp
Pombal-E Almeida V Mocidade-Ac VISPU Serie
D - U Torreense-Alverca (11), Castelo Vide-Ben hea, Marv)hense -Caldas, sintrense-Ac Santarém Serie E - Sesimbra-Olhanense. PORIMOnense-Ltes, Evoca, Preza Millontes-Barreeerise,
Nnhaknovense-Despertar logos as 16 horas
Temeis Internacional de Mono:319u (França/Sub-18) - Melas-finaks (1520 e 1730). Ap

9.‘ao124.ugares(16e17),APS'ao 9°1-ugales (17e 17)
Anexes C- Ap. Campeao (3.' Fase) - P. Ferrei-

ra-Academira (11) Anada-Sporting (ll - Campo Dr Pequrt0 Rebelo) Descidas (2 • Fase) - Serie A - Esposende-Vianense (11), PalmeirasI imianos-Cachaa (11), Gal VicenBra9ança
te-No Ave (11) Serie C - Ac. Coimbia-V Mocida de (11). Série D - Marinhense-Torreense (11)
A. F. Braga - Divisão Pró-Nadonal - leane Afilar" Serzedelo-Terras Boum, S Paio O Ar cos-Vda Cha, Marinhas-Marta Fonte, Vieira-Sr'
Eulaka \ruela Espcs.ende-Taipas, Porto Ave-For jaes Ninasse-Sana Mana. Ardes-Brito logos âs
16 horas
A_ F. Bragança - Obesa° de Hena - ~caros.
Ydança. Agua -Reborcleio, Senchm -Mirandés, Vi-

nhas-Minas Argozelo. Jogos as 16 horas
Fatiai Fedei=- Liga - Beoenenses-Vala dares Gaia (12), U Ferreirense-Boavista, At. Ouriense-Fui Benhca Estoril-Sporting Vilaverdense-Vrseu 2001 logos as 16 horas
Nasal - Liga (1. Fase) - Benfica-Sporting
(14 30), Pinheirense-Modicus (16), FundaoFutsal Azemeis (16), Suo lodo-Burinhosa (16),
Quinta Lombos- Belenenses (161 Nitnhars-Rio
Ave )181 L Porto Sado-Braga (19)
ildepiel eis Patins- Taça das Nações/Torneio
de Morem: - Meias-finais - Portugal-França
(17), Espanha-Argenuna (19)
Ildelbal - Otrisio Nacional (2.' Fase) - Serre dos (Pomos - Letoks-Viana VC (17), Ar Espelho-CA Madalena (18)
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INICIATIVA A Páscoa tem sido aproveitada para organizar torneios que
captam as atenções de muitos estrangeiros

Férias desportivas
crescem em Portugal

Benfica, campeão nacional de juniores, venceu o PSG durante o HandGaia

/Eu

Torneios comoAndebolmania e HandGaia são exemplos para o país geram
receitas de turismo ao
atrairmilhares de estrangeiros, proporcionam
experiências únicas e
aumentam a competitividade dos atletas nacionais
C.ARLOSELeaDO
RUIGOIMARAES

ESTRANGEIRAS
O Andebolmania,
que cumpre a 16.1
edição, recebe este
ano 87 equipas
estrangeiras, sendo
84 espanholas e
três francesas. Ou
seja, perante as 63
portuguesas num total de 150 e
cerca de 2400
atletas para fazer
160 jogos são em
maior número as
formações que se
deslocam do pais
vizinho até São
João da Madeira.

off•AportadopavilhãodasPedras, em Vila Nova de Gaia, desesperava-se pela presença dos
espanhóis do BM Delicias, de
Valhadolid. O recinto não era
simples de encontrar e a equipa
de minis de andebol, provavelmente perdida, já deveria estar
emcampo. De repente começaram a ouvir-se os gritos de crianças, e da esquina surgiu o longo
cortejo. Eram andebolistas de
todas as idades, que haviam deixado °autocarro e vinham a pé.
Acompanhados por pais e amigos, os espanhóis apresentavam-se no HandGaia nos estaIõesderninis,infantis,inidados,
juvenis e juniores, o que explicava oenorme grupo. Eles eram
um dos exemplos do retorno
económico que os torneios de
Páscoageramequetemaumentado todos os anos.
Se o FC Gaia revitalizou este

ano a prova de forma que surpreendeu os próprios organizadores -"Aprevisão inicial era de

oito equipas por escalão e tive- na. Este anojá temos uma commosdeinscreverdezequipasde petição de juniores de nível sujuniores e 16 nos juvenis e nos periora° do campeonato nacioiniciados", diz Pedro Rema, um nal, porjuntarmosboasequipas
dos responsáveis -, em São João estrangeirasaBenfica,FC Porto
da Madeira a tradição do Ande- e Águas Santas", explica Rema,
bolmania atravessou fronteiras para quem "a qualidade de jogo
há muito. Este ano competem foi uma preocupação; nunca
84 equipas espanholas e três existiu a ideia de fazer uma profrancesas,contra...63 portugue- va ao estilo campo de férias".
Se em Gaia há rivais que se essas. "Chegamos às equipas estrangeiras pelo boca a boca, o tudam, em São João da Madeira
que eles nos dizem é que têm a qualidade de jogo é acompaconhecimento, de clube espa- nhadapeladiversão.Hádiscotenhol para clube espanhol, de cas e uma noite inesquecível de
queotomeioébom.Alémdisso, exibição de técnicas, um "Best
o preço de inscrição para eles é Trick Show" muito ao estiloAllmuito interessante, a relação Star, em que os jovens fazem
preço/qualidade é excelente", golos de formas imaginativas,
explica José Fonseca, um dos sendo aplaudidos por uma plaprincipais responsáveis pelo
Andebolmania.
Este torneio anuncia um impacto econóMico direto de 750
mil euros e esgota a capacidade
hoteleira da região. Em Gaia,
ondejogamatéhoje70 equipas, "É importante que
a prioridade foi outra. "A aposta isto não seja apenas
foi fazer deste °melhor torneio competiçao"
nacional, tendo equipasde qualidade, sobretudo nos escalões ~Fonseca
de juniores e juvenis. Temos Organizador do Andebolmania
equipascomoasdosjuniores do
Dínamo Bucareste e do PSG,
quevieram de avião. Foram tan- "Agora já só nos
tos os interessados que pude- falta ter o
mos escolher equipas bem clas- Barcelona"
sificadas nos respetivos campeonatos. Poderemos dizer que PedroRema
agora só nos falta ter o Barcelo- Responsável pelo HandGala

teia de três milhares. "É importante que isto não seja apenas
competição, queremosquehaja
também unia vertente lúdica,
de convívio e partilha de experiências, e que os atletas e as
equipas saiam com vontade de
voltar", refere Fonseca.
"O HandGaia começou a ser
preparado em outubro do ano
passado, período em que se iniciou a apresentação a várias
equipas, tendo depois sido formalizados convites", diz Pedro
Rema sobre a prova, explicando
que o êxito dá trabalho, mas o
paístambémajuda "Existiu um
grande interessedosespanhóis,
até porque o torneio foi `vendido'utilizando a imagem do Porto, que está na moda", acrescenta.
Se o andebol é a modalidade
que mais cativa clubes no país
vizinho e gera receitas turísticas, a verdadeira meta dos organizadores, seja o FC Gaia ou a
Sanjoanense, é bem mais local:
com os valores de inscrições de
equipas que dormem e comem
em escolas, mais os patrocínios
eapoioscamarários,conseguem
melhorar as condições das suas
próprias equipas. "Temos a ajuda da Câmara de Gaia e queremos com isto vir a conseguir
rnelhorescondiçõesparaos nossosatletas.Melhorarofuturodo
clube é a nossa preocupação",
confirma Pedro Rema.
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Pedido de desculpa à Chapecoense U I' C Porto enviou urna nota a Chapecoense, assinada pelo presidente Pinto da

Costa, a lamentar os "tristes acontecimentos ocorridos com os cánticos dos SuperDtagões no jogo de andebol como Bedica.
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As minhas sugestões
Pedro Solha
ANDEBOUSTA DO SPORTING

2

Experimentar
diferentes
gastronomias. Adoro comer
e experimentar novos
restaurantes. Há um, em
Lisboa, "O Rolo", que aprecio
muito, pois tem umas tapas
alentejanas fantásticas.

Maldivas e Nova
Iorque. A primeira de
verão, porque gosto muito de
praia, sol e sítios paradisíacos,
tranquilos e próximos da
natureza. A segunda de
inverno, principalmente na
época natalícia, para desfrutar
de todo o ambiente festivo com
o meu filho.

Praticar surf. Ainda
L _I> não me propus
aprender. mas é algo que
gostaria de fazer. ou não
gostasse tanto de praia.
Quando o meu filho for mais
velho, vamos os dois ter aulas
e aprender a surfar.

uma boa praia e descansar. O
Porto é uma cidade linda para
se visitar e ainda fica mais
bonita no inverno, pois é
muito aconchegante.

filmes e séries. São o

jp único fascínio que me

consegue prender à televisão.
O filme "A Procura da
Felicidade", com o Will Smith.
é brutal, pois retrata a luta de
um pai para dar o melhor ao
filho. A "Guerra dos Tronos" e
"Vikings" são as séries que
mais sigo.
Costa Alentejana e
Porto. Alentejo é a
região ideal para passar uns '
dias de férias e para se fazer

Susana Silva
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EA Estamos a ser todos vítimas
do fanatismo destes loucos tempos. O fanatismo religioso. O fundamentalismo político e económico, tudo em cima das reformas
que não foram sido feitas ao longo dos tempos, mais a ausência
de mecanismos reais e eficazes
de regulação, causas próximas da
crise sistémica e de regime em
que nos achamos mergulhados,
com os sinais de fractura a serem
sentidos com crescente visibilidade na Europa. Consequência:
várias formas de violência acrescerem profusa e perigosamente,
um pouco por todo o lado. As sociedades estão a ficar cada vez
mais intolerantes, a insatisfação
social cresce a um ritmo galopante, também porque a política e os
políticos não têm sabido corrigir
as deformações do sistema, muito injusto, principalmente para .
os contribuintes que pagam a crise e sobre os quais muita gente
anda pendurada.
A política e os políticos acham
que precisam do futebol, por um
lado para lhes dar visibilidade e,
por outro, porque fazem do futebol ou querem fazer dele uma espécie de recreio das suas azáfamas, mais ou menos parlamentares. Não o levam a sério, porque
sempre o olharam como 'coisa
menor, mas precisam dele e têm
medo dele. O futebol não é, portanto, pior do que aquilo que vemos noutras indústrias; é uma extensão das perturbações, das assimetrias, das injustiças e da falta
de respeito que os seres humanos
nutrem pelos seus (des)iguais.
Como Mundo cada vez mais exposto e mais violento, muito por
força das agressões que se estão a
tornar bilaterais, não espanta que
o terrorismo se tenha servido do
futebol, como desporto muito popular à escala universal, agora em
Dortmund, para tornar ainda
mais visível e impactante o nível
da ameaça. E quando olhamos
para as desgraças que se passam
no Mundo, e para as inquietações
e o nervosismo que se vivem nos
Estados Unidos, Coreia do Norte,
China e Rússia, não há forma de
olhar para as desgraças que minam o futebol como uma pulga
na tromba de um elefante.
Há uma vida em Portugal antes
de um futebol em Portugal, mas o
que se passa hoje, muito por força
deste novo fenómeno de futebolização das televisões portuguesas,
é que o futebol em Portugal se
tornou num superlativo—parece ser mais importante do que
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JARDIM DAS ESTRELAS

Cartilha
e 4cartilheiros'

e

ISTO É LIDERAR? Não se pode confundir a cida de do Porto nem o FC Porto com uma claque capaz de 'satirizar' uma tragédia. Pinto da Costa lamentou os 'tristes acontecimentos'j unto da Chapecoense. Era demasiado (não era?) se o fizessej unto do Benfica?!

Porto e FC Porto
não merecem isto!

Depois de denunciada a 'cartilha' e os 'cartilheiros' tem sido
um regabofe o desfile de indignidades na televisão portuguesa. Dos que confirmam a origem
da cartilha aos que não confirmam e se contradizem, tudo em
nome ou de 'amizades ou de
'corporações' ou de konfidencialidades que é preciso preservar, para o efeito da deflagração
não ser ainda mais devastador.
Em nome da 'normalidade',
têm-se dito coisas absurdas e
mentirosas: NUNCA esteve
em causa um conjunto de informações inócuas, na procura
da verdade e do rigor. O que
ESTÁ EM CAUSA é o nível da
linguagem, a propaganda, a insídia, a quantidade de sentenças, no sentido de desacreditar
pessoas e instituições. O que
ESTÁ EM CAUSA é a natureza
da mensagem e o objectivo
do(s) mensageiro(s). E eles aí estão, meio envergonhados, mas
ainda assim, teatralmente, orgulhosos, 'socráticos' e ufanos...

O CACTO
É PRECISO COMBATER TODA A ESPÉCIE DE FANATISMOS. AS CLAQUES
SÃO, NO FUTEBOL PORTUGUÊS, O COMBUSTÍVEL QUE OS LÍDERES
ABASTECEM. O MUNDO PARECE DESGOVERNADO. O FUTEBOL, ESSE
MUNDO À PARTE, TAMBÉM... ONDE ESTÃO OS LÍDERES?

tudo o resto —, com um gravíssimo problema: o tempo e o espaço
são ocupados por doses massivas
de intolerância, ódio, mentira e
propaganda.
Tudo isto para diferenciar, em
primeiro lugar, o que é e não é
responsabilidade do futebol. Em
segundo lugar, para acentuar
algo que, dentro daquilo que é a
realidade do futebol em Portugal,
há muito deveria ter sido travado.
Por exemplo, as claques.
As claques, que nunca foram solução para nada, tornaram-se
num ENORMISSIMO problema.
É extremamente redutor como
ninguém as consegue dominar.
Nem o poder político, nem as polícias (por muito que façam, no terreno), nem os clubes. Ninguém.
São aliás os próprios clubes que
lhes dão ânimo, alimento e supor-

te. Estamos a falar, nalguns casos,
de marginais. Que, por estarem
protegidos pelos clubes, pertencem à nova classe dos marginais
inimputáveis. Está assim tão
doente a democracia que não
consegue concertar posições
para acabar com esta vergonha
para todos nós?
O que aconteceu no recente FC
Porto-Benfica, em andebol, com
a claque portista dos Super Dragões a entoar o cântico "ai quem
me dera... que o avião da Chapecoense fosse do Benfica", não apaga o que, no passado, as claques
de uma maneira geral já fizeram
no universo do desporto português, é a prova de que a estupidez
humana não tem limites. Uma
claque destas que protagoniza
uma situação deste jaez não poderia nunca mais entrar num recinto desportivo. A passividade e

a cumplicidade levaram-nos a
este ponto de irracionalidade. Os
principais culpados não são, todavia, os membros das claques. São
todos aqueles que as apoiam. As
'dívidas de gratidão nunca podem ser superiores à dimensão da
estupidez e da barbárie. A demarcação, neste caso, é insuficiente.
Não se salva a face assim. Fez
bem Pinto da Costa em lamentar
os 'tristes acontecimentos' junto
da Chapecoense. E... junto do
Benfica?! Seria demasiado, não é
verdade? Uma sátira?! O FC Porto merece mais. O FC Porto merece melhor. E também importa
perceber por que razão, em 2015, a
PSP considerou - no âmbito dos
dois subgrupos do NN, no Benfica - que a resolução pacífica do diferendo não será possível. E muito menos em tempo de eleições,
digo eu. Que tristeza!
•Textoescritocomaantigaortografta

'Fogo amigo'
Samaris (Benfica) e Edson Farias (Feirense) não foram castigados, sumariamente, por inacção da Comissão de Instrutores
da Liga. Como é que querem celeridade e agilização da justiça
desportiva se são os seus actores os principais fautores de paralisia no futebol? Neste mandato, a FPF impôs mudanças na
Disciplina, muito por força do
escândalo que foi o caso Slimani, na época passada O CD age
nesse sentido mas a Cl cruza os
braços. O que significa que há
muito a fazer para a 'justiça desportiva' funcionar. E fico contente por saber que já há quem
advogue o funcionamento da
Arbitragem e da Disciplina fora
da FPF/Liga, algo que patrocinamos há muitos anos, quando
percebemos o logro em que assenta o sistema. Os clubes aprovam os regulamentos e depois
fazem fogo sobre si próprios.
Será 'fogo amigo?...
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A VITÓRIA INTERESSA
AO SPORTING NO DÉRBI
A N3EB
i)

Benfica recebe leões
nwn jogo que pode
deixar o FC Porto...
ainda mais líder

GRUPO A
5.• jornada
AGUAS SANTAS 18h00 FC PORTO
BENFICA 211100 SPORTING
MADEIRA SAI) 37-35 ABC

JOSÉ MORGADO

O Pavilhão n" 2da Luz, em Lisboa, recebe hoje (21 horas) maisum
dérbi escaldante que promete ser
fundamental na luta pelo título, que
vai sendo, pelo menospor enquanto, a dois, entre FC Porto, líder, e
Sporting, segundo classificado.
De um lado, o Benfica, que vem
de uma vitória em casa diante do
ABC pt)r expressivos 10 golos (3323) e de uma exibição de qualidade (apesar da derrota por 30-27)
no Dragão Caixa, procura não só
consolidar a vantagem diante do
ABC no 3" lugar como aproximarse do segundo posto, que vai sen do ocupado pelos leões. Do outro,
O Sporting, que depois da derrota
em casa do FC Porto, no último
fim de semana, não tem mais
margem de erro na corrida ao título. Um empate ou derrota na
Luz significariam não só o aproxi mar das águias, como o possível
distanciamento dos dragões no
topo, caso a formação azul e bran ca cumpra o favoritismo e vença
na curta deslocação à freguesia de.
Águas Santas.
"Vamos tentar vencer o jogo,
porque precisamos de pontos para
atingirmos Os nossos objetivos .e
ficarmos mais perto do Sporting
no segundo lugar. Jogamos em
casa, mas o Sporting também está
a crescer. Vamos estar fortes e
tentar fazer neste jogo o que fizemos bem como FC Porto na quar -

CLASSIFICAÇÃO
P 1 V E D GMC.S

FC PORTO
& SPORTING

49 4 3 O 1 122-113
46 4 3 0 I 127-120

& BENFICA

41 4 2 1

1

122.112

CO ABC

40 5 1 O 4

142-157

09 MADEIRA SAD 38 5 2 O ) 160-163
35 4 1 1 _ 115-123
Próxima jorn a ci.: k,)e z2 de abro

CP A. SANTAS

SPORTING-ABC;MADE IRA SAD• FC PORTO'; ÁGUAS SANTAS
-BENFICA';

GRUPOS
4.• jornada
BELENENSES 18h00 MAIA ISMAI
SP. HORTA 21h00 BOA HORA
ARSENAL 21h00 AC FAFE
AVANCA 4.° feira SÃO MAMEDE

CLASSIFICAÇÃO
09 AVANCA
BATALHA. Rivais vão lutar pela vitória

ta feira. Jogar em casa é uma
mais - valia. Jogamos com intensidade e alegria, e queremos oferecer a vitória aos nossos adeptos",

EQUIPA VERDE E BRANCA JÁ NÃO
DEPENDE DE SI PARA CHEGAR AO
TÍTULO E BENF1CA PODE DEIXÁ-LA
AINDA MAIS LONGE...

garantiu João Pais, capitão do
Benfica, em declarações à BTV.
Carlos Ruesga, jogador do Sporting, admite que a conquista dos
três pontos é o único cenário pos-

sivel para os leões na luta pelo título. "E um encontro de máxima ri validade, que todos os jogadores
gostam de jogar. Os três pontos
são obrigatórios. É verdade que
não dependemos de nós para ser mos campeões, mas tudo faremos
até final. Na Luz, será difícil, até
porque não jogamos em nossa
casa. Ainda assim, como apoio dos
adeptos, sentimo-nos sempre
confiantes. São incríveis", lembrou o ex-jogador do Barcelona
em declarações ao site oficial da
formação verde e branca.
Ruesga garante que respeita
muito o Benfica e admite que a

MAIA ISMAI

P J v E D cm-GS
36 3 3 O 0 93.73
32 3 2 O 1 87-80

29 3 2 O 1 82-75
02 BOA HORA
CP BELENENSES 28 3 2 O 1 83-79
09 SP. HORTA
24 3 1 O 2 59-60
09 AC FAFE
24 3 1 O 2 83.89
& ARSENAL
22 2 O O 2 49-68
& SÃO MAMEDE 18 2 O O 2 41-49
Próxima jornada: 22 abril
SÃO MAMEDE -SP. HORTA; BOA HORA • BELENENSES;
AC FAFE • AVANCA; MATA ISMAI - ARSENAL;

equipa terá de estar no seu melhor
para ter chances de vencer o dérbi.
"Há que dar 200% em cada treino
e em cada partida. Contra o Benfica, temos de fazer um jogo completo tanto na defesa como no
contra-ataque e também ataque
posicional." o
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FC PORTO

PC enviou carta a lamentar cânticos

repudia extremismos

Numa carta enviada à Cha- tipo de extremismos e logo após o
pecoense e divulgada ontem à jogo, através da conta no Twit tarde, no Brasil, Pinto da Costa ter, expressou a oposição ao
quebrou o silêncio sobre a mais comportamento da torcida",
recente polémica que envolve a prosseguiu Pinto da Costa, usanprincipal claque portista, os Su- do expressões tipicamente braper Dragões.
sileiras para que a sua mensaO presidente começa por ex- gem fosse clara para os destiplicar que escreve em seu nome natários. "Gostaria de aproe não dos adeptos do FC Porto, veitar a oportunidade para
manifestando depois "o pro- reiterar que o FC Porto está à
fundo lamento pelos cânticos disposição da Chapecoense
insultuosos entoados por ele- para tudo que possam precisar
mentos dos Super Dragões" no nesta fase de reconstrução dejogo de andebol de quarta-feira, pois da tragédia de Rio Negro,
frente ao Benfica.
na Colômbia", concluiu o
"O FC Porto repudia todo o presidente. o N.B.
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Só a vitória interessa ao Sporting no dérbi com o Benfica
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Águia recebe leões num jogo que pode deixar o FC Porto... ainda mais líder
O Pavilhão nº 2 da Luz, em Lisboa, recebe hoje (21 horas) mais um dérbi escaldante que promete ser
fundamental na luta pelo título, que vai sendo, pelo menos por enquanto, a dois, entre FC Porto, líder,
e Sporting, segundo classificado.
De um lado, o Benfica, que vem de uma vitória em casa diante do ABC por expressivos 10 golos (3323) e de uma exibição de qualidade (apesar da derrota por 30-27) no Dragão Caixa, procura não só
consolidar a vantagem diante do ABC no 3º lugar como aproximar-se do segundo posto, que vai sendo
ocupado pelos leões. Do outro, o Sporting, que depois da derrota em casa do FC Porto, no último fim
de semana, não tem mais margem de erro na corrida ao título. Um empate ou derrota na Luz
significariam não só o aproximar das águias, como o possível distanciamento dos dragões no topo,
caso a formação azul e branca cumpra o favoritismo e vença na curta deslocação à freguesia de Águas
Santas.
Continuar a ler
"Vamos tentar vencer o jogo, porque precisamos de pontos para atingirmos os nossos objetivos e
ficarmos mais perto do Sporting no segundo lugar. Jogamos em casa, mas o Sporting também está a
crescer. Vamos estar fortes e tentar fazer neste jogo o que fizemos bem com o FC Porto na quartafeira. Jogar em casa é uma mais-valia. Jogamos com intensidade e alegria, e queremos oferecer a
vitória aos nossos adeptos", garantiu João Pais, capitão do Benfica, em declarações à BTV.
Carlos Ruesga, jogador do Sporting, admite que a conquista dos três pontos é o único cenário possível
para os leões na luta pelo título. "É um encontro de máxima rivalidade, que todos os jogadores
gostam de jogar. Os três pontos são obrigatórios. É verdade que não dependemos de nós para sermos
campeões, mas tudo faremos até final. Na Luz, será difícil, até porque não jogamos em nossa casa.
Ainda assim, com o apoio dos adeptos, sentimo-nos sempre confiantes. São incríveis", lembrou o exjogador do Barcelona em declarações ao site oficial da formação verde e branca.
Ruesga garante que respeita muito o Benfica e admite que a equipa terá de estar no seu melhor para
ter chances de vencer o dérbi. "Há que dar 200% em cada treino e em cada partida. Contra o Benfica,
temos de fazer um jogo completo tanto na defesa como no contra-ataque e também ataque
posicional."
Autor: José Morgado
04h26
José Morgado
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FC Porto envia nota de pedido de desculpa ao Chapecoense por cânticos dos Super
Dragões
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Porto, 14 abr (Lusa) - O FC Porto enviou uma nota oficial ao clube brasileiro Chapecoense no qual
condenou os cânticos que utilizaram a queda [...]
Porto, 14 abr (Lusa) - O FC Porto enviou uma nota oficial ao clube brasileiro Chapecoense no qual
condenou os cânticos que utilizaram a queda do avião do clube brasileiro como forma de hostilizar o
Benfica, no encontro de andebol entre os 'dragões' e os 'encarnados'.
A provocação dizia "quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica" e foi cantado
durante todo o encontro disputado na passada quarta-feira, no Dragão Caixa, e que terminou com a
vitória dos 'azuis e brancos' por 30-27.
A nota oficial, assinada pelo presidente do FC Porto, Pinto Costa, lamentou os "tristes
acontecimentos", acrescentando ainda que os cantos "não são próprios de pessoas de bem e do meio
desportivo, cujo ambiente deve ser sempre de respeito e solidariedade ao adversário e não de
propagação de ódio", conforme confirmou fonte oficial do FC Porto à agência Lusa.
A nota ainda diz ainda que o clube está à disposição da Chapecoense para a reestruturação do clube,
afetado por um acidente de avião, no qual morreram 19 futebolistas.
JYA // NFO
Lusa/fim
2017-04-14
REDATOR com Lusa
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Clube de Pinto da Costa enviou nota oficial a lamentar os cânticos da claque, no jogo de andebol desta
semana
14 de abril de 2017 às 19:35FCP envia carta à Chapecoense
O FC Porto enviou uma nota oficial ao clube brasileiro Chapecoense no qual condenou os cânticos que
utilizaram a queda do avião do clube brasileiro como forma de hostilizar o Benfica, no encontro de
andebol entre os dragões e os 'encarnados.
A provocação dizia "quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica" e foi cantado
durante todo o encontro disputado na passada quarta-feira, no Dragão Caixa, e que terminou com a
vitória dos azuis e brancos por 30-27.
A nota oficial, assinada pelo presidente do FC Porto, Pinto Costa, lamentou os "tristes
acontecimentos", acrescentando ainda que os cantos "não são próprios de pessoas de bem e do meio
desportivo, cujo ambiente deve ser sempre de respeito e solidariedade ao adversário e não de
propagação de ódio", conforme confirmou fonte oficial do FC Porto à agência Lusa.
A nota ainda diz ainda que o clube está à disposição da Chapecoense para a reestruturação do clube,
afetado por um acidente de avião, no qual morreram 19 futebolistas.
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Por Record
O Pavilhão nº 2 da Luz, em Lisboa, recebe hoje (21 horas) mais um dérbi escaldante que promete ser
fundamental na luta pelo título, que vai sendo, pelo menos por enquanto, a dois, entre FC Porto, líder,
e Sporting, segundo classificado.De um lado, o Benfica, que vem de uma vitória em casa diante do
ABC por expressivos 10 golos (33-23) e de uma exibição de qualidade (apesar da derrota por 30-27)
no Dragão Caixa, procura não só consolidar a vantagem diante do ABC no 3º lugar como aproximar-se
do segundo posto, que vai sendo ocupado pelos leões. Do outro, o Sporting, que depois da derrota em
casa do FC Porto, no último fim de semana, não tem mais margem de erro na corrida ao título. Um
empate ou derrota na Luz significariam não só o aproximar das águias, como o possível
distanciamento dos dragões no topo, caso a formação azul e branca cumpra o favoritismo e vença na
curta deslocação à freguesia de Águas Santas."Vamos tentar vencer o jogo, porque precisamos de
pontos para atingirmos os nossos objetivos e ficarmos mais perto do Sporting no segundo lugar.
Jogamos em casa, mas o Sporting também está a crescer. Vamos estar fortes e tentar fazer neste
jogo o que fizemos bem com o FC Porto na quarta-feira. Jogar em casa é uma mais-valia. Jogamos
com intensidade e alegria, e queremos oferecer a vitória aos nossos adeptos", garantiu João Pais,
capitão do Benfica, em declarações à BTV.Carlos Ruesga, jogador do Sporting, admite que a conquista
dos três pontos é o único cenário possível para os leões na luta pelo título. "É um encontro de máxima
rivalidade, que todos os jogadores gostam de jogar. Os três pontos são obrigatórios. É verdade que
não dependemos de nós para sermos campeões, mas tudo faremos até final. Na Luz, será difícil, até
porque não jogamos em nossa casa. Ainda assim, com o apoio dos adeptos, sentimo-nos sempre
confiantes. São incríveis", lembrou o ex-jogador do Barcelona em declarações ao site oficial da
formação verde e branca.Ruesga garante que respeita muito o Benfica e admite que a equipa terá de
estar no seu melhor para ter chances de vencer o dérbi. "Há que dar 200% em cada treino e em cada
partida. Contra o Benfica, temos de fazer um jogo completo tanto na defesa como no contra-ataque e
também ataque posicional."
04:26 por
Record
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Os Super-Dragões voltaram a causar polémica

Dragões chocam Brasil
Bruno Verdinclo
bruno.venancÈo@sol.pt

«Ai, quem me dera que o voo da Chapecoense fosse do Benfica» foi o cântico, entoado no
FC Porto-Benfica... de andebol, que causou repulsa até do outro lado do Oceano Atlântico.
O jogo grande da jornada no
campeonato de andebol viu o FC
Porto bater o Benfica por 30-27,
mas foi outro o acontecimento a
marcar quem se dirigiu ao Dragão Caixa na última quarta-feira: o triste momento em que os
Super Dragões, principal claque
portista, decidiram entoar um
dos cânticos mais desprezíveis
de que há memória no futebol.
«Ai, quem me dera que o avião
da Chapecoense fosse do Benfica», numa alusão à tragédia
que em novembro passado vitimou mais de 70 pessoas perto de
Medellín, na Colômbia, entre as
quais 19 jogadores daquele clube brasileiro, que perdeu ainda
o seu treinador, Caio Júnior, e
outros elementos da equipa técnica e da direção.
Esta quinta-feira, em comunicado, a direção da Chapecoense reagiu àquilo que considerou ser um
«cântico agressivo e de desrespeito à memória dos mortos e
do clube, na lamentável tragédia ocorrida na Colômbia» e manifestou «profundo pesar sobre
tais factos, que não são próprios
de pessoas de bem e do meio
desportivo, cujo ambiente deve
ser sempre de respeito e solida-

riedade ao adversário e não de
propagação de ódio e cizânias,
mormente nos conturbados
tempos atuais da humanidade».
«A Chapecoense concita seus
clubes irmãos de Portugal e de
todo o mundo para que disseminem o congraçamento, respeito e concórdia nas relações desportivas», concluiu.
O FC Porto foi lesto a reagir, demarcando-se dos cânticos. No dia
seguinte, foram os próprios Super
Dragões a falar sobre o assunto,
referindo-se à letra do cântico
como «uma sátira sem quaisquer consequências reais». Ainda assim, prometeram não o voltar a entoar, por perceberem que
o mesmo foi «interpretado como
ofensivo», garantindo estarem
desde sempre solidários com a
tragédia ocorrida com a Chapecoense, numa nota que termina
com a assinatura habitual: «Nem
Santos, Nem Criminosos! Apenas apaixonados pelo Porto».
Brasileiros enojados
Como é normal na era da aldeia
global, o triste episódio acabou
por ultrapassar fronteiras. No
Brasil, onde a ferida chapecoense
ainda está muito longe de sarar,

as manifestações de incredulidade e repúdio sucederam-se. Até
mesmo de antigos jogadores do
FC Porto, como Souza, que passou pelos dragões entre 2010 e
2012, conquistando dois campeonatos, uma Taça de Portugal,
duas Supertaças e uma Liga Europa. Agora ao serviço do Fenerbahçe, o médio brasileiro não
poupou os Super Dragões, exigindo mesmo a extinção da claque.
«Nojo dessa torcida, Super Dragões! Enquanto os torcedores
do São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos juntaram-se
para cantar juntos 'vamos, vamos Chape', essa torcida deseja a morte dos jogadores do Benfica? Vergonha e nojo, mesmo.
Tenho grande carinho pelo FC
Porto e pela sua torcida, agora
pela claque que cantou isso tenho nojo, mesmo, tinha que acabar», escreveu no Facebook.
Em entrevista ao Record, Nilo
Traesel. antigo presidente da Chapecoense, atirou-se à direção do
FC Porto. «Deveria ter uma manifestação de repúdio e ser ela
a assumir a responsabilidade,
apurar quem foram os responsáveis e exigir desses um pedido de desculpa, em primeiro lugar, à Chapecoense. Não pode
demarcar-se, sob pena da violência descambar para situações irreversíveis. Ou os clubes se posicionam ou poderá
acontecer uma tragédia».
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VÍDEO
Diretor do clube brasileiro que foi dizimado num desastre aéreo esteve em Lisboa. Na sexta-feira, o FC
Porto, que já repudiara o cântico polémico dos Super Dragões num jogo de andebol, enviou uma nota
de desculpas à Chapecoense
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