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her6is La da terra

Treinador teve
decomprar
cadeirinhas
para 0 carro
"Eles veem-me como um pai
eeles para mim sao uma
segunda famfiia", conta Filipe
Marques, treinadordas escoli
nhas, que esta no clube ha
apenas seis meses. "Tomo
conta deles, desde que
entram ate quesaem, obri
90-osa lomar banho,
ajudo-os a vestir,levo-os a
casa". E0 empenho etanto
que Filipe Marques nem hesi-

. tou quando teve de comprar,
do pr6prio bolso, seis cadeiri
nhas para 0 carro, pensando
na seguranGa dosseus joga
dores. Este e0 primeiro ana
das escolinhas do Cruz, e
Filipe conta que antes do pc·
meiro jogo, a maioria dos miD
dos nao conseguiu sequer
dormir, tal era 0 entusiasmo.
Todos os dias esurpreendido
pelas crianGas, uma vez
quando foram jogaraP6voa
de Varzim, um deles pergun
tou seainda estavam em
Portugal, porque nunca tinha
ido tao longe. "Sao estas coi
sas que nos marcam", refere 0

jovem treinador de 29 anos,
para quem 0 maior objectivo e
que os miDdos nao abando
nem 0 clube,

maior exemplo de que 0 objectivo
nao eapenas futebolistico. "No pri
meirojogoperdemos porlO<>, no se
gundo por 6-0edepois por3-0. Te
mos vindo adiminuir", 0 treinador
explicaque 0 Cruz estil em Ultimo,
mas que comOGou em desvantagem.
"Osoutros clubesjitinbam tres me
ses de treino enostinhamos cercade
tres semanas. No primeirojogo, os
jogadores nem sabiam todas as re
gras",lembra Filipe Marques.

Por isse mesmo, a desloca<;lio ao
campo do FC PortO foi a maior vit6
ria. "Quismostrar-lbes 0 sitio onde
jogam estrelas e explicar-lbes que
com esfor~o ededicaGiiotudo se con
segue", explica 0 treinador:E as coi
sasate correram melbor do que 0 es
perado:"Nessedia,disse-lbes para se
divertirem e que perder por menos
de 20 niio seria nenbuma vergonba.
No final estavam fodos contentes
porque s6 tinbamos perdido por
5-0'-

Helder Pereiralamentaa falta de
apoios para concretizar os muitos
projectos que tern para 0 clube. "As
vezes apetece desistir", confessa,
"masquandovejoacarinbadosmiu
dos_o" Por isso, 0 presidentedo Cruz
Ii vai continuandoegarante que "0

dinbeiro aparece de alguma fortna.
Nenbum director recebe dinbeiro
pelo trabalbo que desempenba aqui
e, claro,contribuemtodos comdona
tivos. Jiinvestimosaqui milbares de
euros", explica.. Mas assegura que
"valeapena".•

HELDER
PEREIRA
·46anos

• Casado, urn filho
• Presidente do Sporting

Clube da Cruz h<i seis anos

• Director da Caixa Geral
de Dep6sitos

perfil

cam,eumsumoeumcroissanf',con
ta 0 presidente.

Eoorgulboque Helder Pereirae
o treinador tern nas escolinhas e0

(instituiGiiO particularde solidariedade
social) ligadaaoclube.Aproveitandoa
colaboraGiiO dealguns pais,queremos
criarumasaladeesrudosparaajudar
osmiudosque niiopodempagarexpli
ca<;Oes. Quemniio tivessehoasnotllS,
passavapartedotreinoaesrudar.Nes
temomenroograndeproblemaeafal
lOdeinstala¢esparap6remmarcbao
projecto.
Urn desejo para 0 futuro?
omeudesejo,enumaalturaemqueo
clubecomemoraos 90 anos, eraque
acamara doPortonos ajudassea
p6rosmeninos do Cruzem igualda
de decircunst3.ncias comos outr05-- ,.-
meninosquejogamnaAreaMetro-
poIitana..

mi1idos, se DaO andassem aqui, pro
vavelmente andavam nas ruas".

Ecom 0 presidente ecom 0 trei
nador, FilipeMarques, que os joga
doresvao partilbandoalguns proble
mas. "Contarn-noscadacoisa! Hi urn
quedizqueoquemaisgostadefazer
e fugir apolici.. alguns andam sem
meias no Inverno.vemjogar sem co
mer nada e Dutro contou-nos que 0
pequeno-almQGo dele ecafee Coca
-Cola", explica 0 tt!cnico.

Por isse sejustificaque todas as
semanas 0 presidenteestejaencarre
gado de fazer quatro litros de chi,
servido aos miudos no intervalo do
jogo, acompanbado com biscoitos.
"E 0 ordenado, querganbem OU per-

Miudos das escolinhas do Cruz tentam ultrapassar problemas sociais dentro do campo

res,arranjamososbalneirios,
construimosurnpostomedico,
melborimosasinstala¢esem
geralTodosajudaram,osdi
rectorespintararn, tratararn
das canalizac;6es...
QuaisosobjeclM>sparaos
pr6ximosanos?
Umdospassosquequeremos
dare COIlSlltuirumaIPSS

ciais,masagrandemaioriamoraem
bairros problemiticos da cidade do
Porto. "Esta mistura permiteque os
miMos que tern!Dais posses conbe
Gam outra realidade, e os que tern
menos percebam que hi mais para
alem do que conbecem e que, se se
esfor<;arem,chegam Ii", ea convic
Giio do presidente.Paraalem dacom
ponentedesportiva, 0 objective efor
mar seres hurnanos eensin3.-losasa
berestaremsociedade,pois "alguns

No imervalo
dosjogosha
cha e biscoitos

Quais as principais dificuldades
que l!flCOi.b ou quando lomou
posse?
Hiseis anos,quandocbegimos,oclu
beestavamnitoabandonadoequasea
perderoestatutodeutilidadepublica,
porqueniioentregavaacontabilidade
hi12anos.Aprimeiracoisaquefize
mos fei organizaracontabilidade.De
poisfizemosa1gumasobnsimportan-

"Queremos constituir uma
IPSS ligada ao clube"

omaior orgulho
do Sporting Clube
da Cruz sao as escolinhas

CLAuDIA COUTINHO DE SOUSA

"Niioestarnoscipelo futebol", come
<;a por explicarHelder Pereira, pre
sidente do SportingClube da Cruz.
"E s6 temos futehol senior para que
os miDdosquando foremgrandes te
nbam ondejogar,porqueaverdadei
raessenciadeumaassociaGiiodestas
eoserviGo prestado acomunidade",
adianta 0 dirigente.

Foi comesteespiritoque criaram,
esteano, as escolinbas do Cruz, Os
miudos sao de diferentesestratos so-

3perguntasa... Helder Pereira
PRESIOENTE DO SPORTING CLUBE OA CRUZ

Sporting Clube da Cruz. Clube portuense tem muitos jogadores de bairros problematicos e quer tornar-se
numa instituic;:ao de solidariedade para apoiar as miudos nos estudos. Alguns nao tem meias para calc;:ar no
Inverno, outros tomam cafe e 'Coca-Cola' ao pequeno-almoc;:o. Uma realidade que a Cruz procura ajudar a mudar

"Nao estamos ca pelo futebol"


