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DESPORTO EM PORTUGAL
Derlei, um ex-dragão que foi “carrasco” do FC Porto

“O Sporting vai ser campeão
e continuarei de leão ao peito”
* Aos 33 anos, depois do FC Porto e do Benfica, o avançado diz que em
Alvalade se sente praticamente entre a família e já admite continuar

FOI “CARRASCO” DO FC PORTO, MARCANDO DOIS GOLOS: DERLEI PODERÁ FICAR MAIS UMA ÉPOCA NO
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, POIS SENTE-SECOMO EM FAMÍLIA
Dez anos de ter chegado a
Portugal, ingressando então
na União de Leiria, o cidadão
brasileiro, Wanderlei Fernandes da Silva, Derlei para os

Nacional e de outras tantas da
Taça de Portugal, depois de
tantos êxitos nos “dragões”,
acabou por rumar até ao futebol russo (Dínamo de Mos-

dade técnica do avançado
que gerou alguma desconfiança, quando da sua chegada
a Alvalade e ao Sporting, mas,
hoje, se confirma como um

surgir ao lado do malogrado
Carlos Alhinho, de Eurico, de
Romeu, de Fernando Mendes, de Paulo Futre e de
Emílio Peixe, Derlei já em

peito, louvando-se o jogador
pelo espírito de sacrifício que
nunca deixa de exibir e pela
capacidade técnica que continua a patentear, tal como se
viu (e bem) nos dois golos que
marcou ao FC Porto, deixando o guarda-redes Nuno
Espírito Santo sem qualquer
hipótese:
No primeiro golo, escapandose habilmente a um alegado
fora-de-jogo, driblando o “keeper” portista e, no segundo,
mais rápido e com uma maior
clarividência, rematando lesto
e certeiro, mesmo tendo a seu
lado um defesa dos dragões.
E, se há um mês afirmava
“felizmente, sinto-me bem e
ainda consigo trabalhar ao
mais alto nível, mas vejo que
há já outros jogadores que me
ultrapassam”, depois de “bisar” frente ao FC Porto e
enquanto sonha com a conquista de mais um título de
campeão nacional, Derlei,
sem esconder um natural sorriso, já refere:
“Bem vistas as coisas, até me
sinto bem e, como o Sporting
vai ser o campeão, caso me
queiram, continuarei de leão
ao peito.”
Tendo no seu colega de
equipa, Liédson uma grande

Por Carlos Arsénio
adeptos do futebol, pouco
mais de um mês depois de ter
admitido que esta seria a sua
última época, dispondo-se
aos 33 anos, a dizer adeus
aos estádios e regressar ao
Brasil, já não exclui a possibilidade, não só de se manter
entre nós, como encara a
grande possibilidade de continuar em Alvalade e de leão
ao peito, afirmando até muito
convictamente “o Sporting vai
ser campeão e, mesmo
sabendo que o clube irá a
eleições e muitas coisas podem mudar, não só o presidente, dr.Soares Franco, como até o treinador, o “mister”
Paulo Bento, julgo que
poderei encarar a hipótese de
ficar mais uns tempos no
clube, onde me sinto praticamente em família, o que naturalmente me agrada bastante.”
Senhor de um invejável curriculo, o avançado que, um
dia, José Mourinho, decidiu
transferir para o FC Porto, aí
sagrando vencedor da Taça
UEFA, da Liga dos Campeões
e da Taça Intercontinental, de
duas edições do Campeonato

covo), onde os ventos da fortuna não estiveram a seu
lado, regressando a Portugal,
desta vez ao Benfica, onde a
sorte e os golos não o acompanharam, o que fazia admitir
que a boa estrela de Derlei
havia definitivamente deixado
brilhar.
Afinal, tal não viria a acontecer, pois, ao ver o Sporting e
Alvalade, abrir-lhe as portas,
Wanderlei Fernandes da Silva, Derlei ou até o “Ninja”,
para alguns , dada a forma
como festejava os seus golos,
nos tempos em que jogava na
União de Leiria, viria, de leão
ao peito, a justificar a aposta
dos “altos comandos” dos
leões, confirmando-se como
um verdadeiro reforço do
jovem plantel, liderado pelo
arguto e corajoso Paulo Bento.
Ainda bem recentemente, no
jogo da meia-final da Taça da
Liga, precisamente frente o
clube onde viveu as maiores
tardes (e noites) de glória, o
FC Porto, Derlei obteve dois
dos quatro golos dos verdes e
brancos, um e outro a confirmarem a excelente capaci-

DERLEI JOGOU NOS TRÊS GRANDES: O AVANÇADO
BRASILEIRO FOI DRAGÃO, ÁGUIA E É AGORA LEÃO

Atenção F.C. Porto:
At. Madrid domina
e empata no Bernabéu
O FC Porto recebe esta
quarta-feira no Estádio do
Dragão, o Atlético de
Madrid para a disputa da
segunda-mão dos oitavos de-final da Liga dos
Campeões. Em Madrid, o
Porto construíu um excelente resultado,ao empatar
a duas bolas, na casa do
adversário. No entanto, a
equipa espanhola, na Liga
do seu país está a atrvessar um bom momento de
forma.
Uma semana depois da
sensacional vitória sobre o
Barcelona, conseguiu novo
resultado moralizador: no
derby de Madrid, os colchoneros interromperam a
série de vitórias do Real,
impondo um empate (1-1)
no Bernabéu.
O resultado, no entanto, é
lisonjeiro para o Real, que
esteve a perder e viu o
adversário desperdiçar um
punhado de ocasiões flagrantes, com destaque para Kun Agüero, invulgarmente perdulário.
Com Simão como único
português a titular (Maniche entrou na segunda

parte e Pepe ficou de fora
por castigo), o At. Madrid
começou cedo a ameaçar
em contra-ataque e colocou-se em vantagem aos
38 minutos, com um golo
apontado por Forlán.
À custa das acelerações
de Robben, o Real Madrid
foi aumentando a pressão
sobre a área de Léo Franco, e chegou ao empate
aos 57 minutos, num passe do recém-entrado Higuaín, bem aproveitado
por Huntelaar, que no entanto estava em posição
de fora-de-jogo.
A partir daí o jogo tornouse electrizante, com ocasiões de perigo nas duas
balizas, mas com Casillas
a ter mais motivos de preocupação, já que Pongolle,
Forlán e Agüero desperdiçaram várias oportunidades para garantir uma
vitória que seria merecida.
Com este resultado, o
Real Madrid atrasou-se
ainda mais na perseguição
ao Barcelona, já que os
catalães voltaram, uma vez
mais às vitórias, desta feita
frente ao At. Bilbao.

Paulo Bento e o Bayern:
“A eliminatória está decidida”
Por sua vez o Sporting,
depois de ter sofrido a
goleada de cinco a zero,
no Estádio Alvalade, joga
amanhã em Munique. As
hipóteses de se qualificar
são muito remotas.
Paulo Bento considera
que a eliminatória com o
Bayern Munique, depois do
desaire de Alvalade (0-5),
“está decidida”, e anunciou
que tenciona gerir a
equipa, mas sem lhe retirar
capacidade para lutar pelo
resultado do jogo, pelo orgulho dos jogadores e pela
dignidade do clube.
“Agora o que vamos fazer
é avaliar a forma como se
encontram os jogadores,
sabendo que neste momento temos alguns problemas e uma margem não
tão grande para gerir. Mas,

dentro nas possibilidades,
faremos a nossa gestão,
sabendo logicamente que
a eliminatória está decidida”, começou por destacar.
Apesar de dar a eliminatória como perdida, o
treinador garante que o
Sporting vai a Munique
lutar pelo resultado.
“Aquilo que não poderemos deixar de fazer é lutar
por uma vitória. Numa
competição em que conquistámos o nosso principal objectivo, tentaremos
discutir esse resultado.
Nos jogos do Sporting há
sempre a seriedade, o
orgulho dos jogadores e a
dignidade do clube. É isso
que iremos defender a Munique com algumas alterações seguramente”, acrescentou, a terminar.

Paris Saint Germain adversário do Braga
reforça vice-liderança na Liga Francesa

A SUA DEDICAÇÃO E A FORMA ABNEGADA DE JOGAR
BRASILEIRO DERLEI
precioso reforço, constituindo 2002, antes de ingressar no
uma excelente opção quer de FC Porto, havia estado nos
Liédson, quer de Hélder Pos- planos do Sporting, com o téctiga ou do jovem Yannick nico dos leões, o romeno
Djaló, os atacantes com maior Lazlo Boloni, sugerindo a sua
número de jogos no “Sporting transferência para Alvalade, o
de Paulo Bento.”
que não viria a acontecer.
Mesmo com problemas nos
Mudando-se então para o FC
joelhos e vendo também con- Porto, por imposição de José
frontado com algumas expul- Mourinho, o avançado viveu
sões, dada a forma muito então os momentos mais
especial como vive todos os importantes da sua carreira,
jogos, Derlei, um mês depois tornando-se pedra fundamende ter divulgado, através do tal na super-equipa liderada
Jornal do Sporting, o seu pelo “Special One”.
desejo de voltar ao Brasil, no
Cinco anos depois de ter
final da presente temporada e visto o seu nome na lista dos
de colocaram ponto final, nu- jogadores desejados pelos
ma carreira recheada de êxi- leões, surge então no Sportos, já admite poder vir a fazer ting, o que terá causado natu“marcha-atrás”, acentuando ral surpresa, dada a forma
especialmente que, no Spor- algo negativa como havia
ting e em Alvalade, se sente actuado no Benfica, onde se
praticamente em casa.
viu a contas com um sumaríssimo e um castigo de dois jo“SINTO-ME BEM, MAS HÁ gos, tendo apenas marcado
OUTROS QUE ME
um golo de águia ao peito,
ULTRAPASSAM”
num desafio frente à
Académica.
Sétimo jogador que entra na
Mas hoje, entre os adeptos e
história do futebol português associados do Sporting, não
por ter alinhado nos três há quem considere um mau
grandes (Benfica, Sportring e investimento o ingresso do
FC Porto), com o seu nome a “Ninja” no clube do leão ao

É UM DOS TRUNFOS DO
referência, Derlei não esconde a sua admiração pelo
jogador, não hesitando até em
referir “ele é, sem dúvida, o
melhor avançado com passaporte português e seria
excelente jogar por Portugal,
pois trata-se até dos melhores
jogadores que alinham no
campeonato português.”
Único jogador dos leões que
já venceu a tão ambicionada
Champions, Derlei julga que o
grande objectivo do Sporting,
nesta edição da prova milionária da UEFA, chegar aos oitavos-de-final já foi conseguido.
De lamentar o desastre frente
ao Bayern, na partida disputada em Alvalade, a contar para
a primeira mão dos oitavosde-final da Liga Milionária.
Já quanto às recentes expulsões que sofreu, o avançado
que acaba de conseguir um
“bis”, frente ao FC Porto, considera que não é um jogador
indisciplinado, referindo “na
verdade, fui punido injustamente e paguei não pelo que
fiz no jogo com o Naval, mas,
apenas por aquilo que terá
acontecido no passado.”

O Paris Saint-Germain,
adversário do Sporting de
Braga nos oitavos-de-final
da Taça UEFA, reforçou
no sábado o estatuto de
vice-líder da Liga francesa.
O clube de Paris foi ganhar
ao reduto do Lorient (0-1) e
beneficiou ainda do empate caseiro do Marselha,
frente ao Valenciennes (00).
Ludovic Giuly apontou o
golo da vitória do PSG,
quando estavam cumpri-

dos 22 minutos de jogo.
Com este resultado o PSG
passa a somar 52 pontos,
menos um que o líder
Lyon, que perdeu no reduto do Lille. Toulouse e
Marselha partilham agora o
terceiro lugar, com 49 pontos.
O PSG, recebe esta quinta-feira a turma minhota no
seu estádio, jogo a contar
para a primeira-mão dos oitavos-de-final da Taça
UEFA..

“Olheiros” de clubes europeus
observaram Liédson em Alvalade
O cartaz não era particularmente atractivo, mas a
presença de Marselha,
Sevilha e Celtic nas bancadas de Alvalade significou olhares mais atentos a
alguns jogadores leoninos,
sobretudo da equipa espanhola, que enviou o seu
“olheiro” para observar.
Liédson
O 31 está referenciado há
muito pelo Sevilha, que
esteve perto de avançar
para a sua contratação na
época passada, o que não
aconteceu por causa da
grave lesão sofrida pelo
levezinho no joelho es-

querdo. Mas agora que
está de volta aos golos, e
com o processo de renovação a não conhecer avanços, o Sevilha é apenas
mais um dos tubarões que
ronda o goleador brasileiro,
que está a ultimar a documentação para a sua naturalização como português,
sendo por certo um precioso reforço à selecção
nacional.
No entanto, Carlos Queiroz não conta com o jogador, para a partida frente
à Suécia, dado o atraso
verificado com o processo
de naturalização..

