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Aspeto da reunião que decorreu na Liga de Clubes

LIGA Sete capitães de equipa e dirigentes do Sindicato dos

Jogadores reuniram-se com Proença, fartos de suspeitas

Futebolistas
exigem ~eito
Quando um erro em
campo é pretexto de
perseguição nas redes
sociais ou uma mera
conjetura põe em causa
uma classe, há que dizer
"Basta!" Os jogadores já
estão afazer-se ouvir

"repugnância completa" pelos ataques de que têm sido
alvo, e ontem reuniu-se na
sede da Liga, no Porto, com
uma representação da classe.
Joaquim Evangelista e José
Carlos, do Sindicato dosJogadores Profissionais de Fute-
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•••"Estamos aqui a representar a nossa classe, mas somos homens como vocês, temos famílias, temos o nosso
bom-nome a defender" - Ricardo, capitão do Paços de
Ferreira, foi um dos jogadores
que ontem deram a cara pelo
"desconforto" que os futebolistas sentem por episódios
recentes em que viram posto
em causa o profissionalismo
de companheiros; é o caso do
guarda-redesboavisteiroVagner, protagonista de um lance
infeliz que resultou num golo
do FC Porto e que viu a sua
vida transformada num inferno de acusações, que incluíram o rumor de uma denúncia às autoridades. O assunto levou-os a mobilizar o
respetivo sindicato para, junto do Governo, da Federação
Portuguesa de Futebol (FPF)
e da Liga, reclamarem medidas que ajudem a defender os
protagonistas do jogo.
Pedro Proença, presidente da
Liga, "desde o primeiro momento" mostrou "solidariedade" para com os atletas e

"Somos homens
como vocês, temos
famílias e o nosso
bom-nome a
defender"
Ricardo
Capitão do Paços de Ferreira

bol, mais sete capitães de
equipa - além de Ricardo, Tarantini (Rio Ave), Wilson
Eduardo (Braga), Henrique
(Boavista), Nélson Lenho
(Aves), Bruno China (Leixões) e Luís Dias (Penafiel)
discutiram, com o dirigente e
ex-árbitro internacional, formas de proteger a classe e,
segundo Tarantini, partiram
animados pela "total disponibilidade" que encontraram
por parte do organizador das
provas profissionais. As medidas aue estão em causa, "de
carácter educativo, regulamentar e legislativo", serão
anunciadas em breve, no entanto a principal delas, lembrou Joaquim Evangelista, é
de natureza "comportamental".

Marcano seguiu para o Restelo
"Não foi o sindicato que quis fazer esta campanha",
afirmou Joaquim Evangelista, presidente da associação
de classe dos jogadores, para ilustrar a dimensão do
mal-estar que mobilizou os atletas, "unânimes"
quanto à urgência de se fazerem ouvir. FC Porto,
Benfica e Sporting também alinham nos contactos que
ontem se iniciaram e hoje prosseguem na Secretaria de
Estado do Desporto e da Juventude e na FPF. Marcano,
capitão portista, não esteve na reunião na Liga porque,
embora não pudesse jogar, acompanhou a equipa no
Restelo. Nas reuniões de hoje, outros capitães darão a
cara pela classe.

