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Voltamos a ter um Sport do Povo, 
um Clube feito para todos que o amam 
e que o carregam no coração, man-
tendo o orgulho de estampar as cores 
preta e vermelha. Foi pensando nesse 
retorno à nossa identificação leonina 
que estamos voltando a lançar a Re-
vista Oficial do Sport. São 56 páginas 
de um conteúdo completamente vol-
tado para a ligação com a nossa tor-
cida, tão importante principalmente 
neste momento em que vivemos, para 
que todos saibam o que está aconte-
cendo dentro e fora das quatro linhas, 
por toda a estrutura viva que a Ilha do 
Retiro comporta e que seja uma rela-
ção baseada na transparência, tecla 
em que tanto batemos nos últimos 
tempos. 

Além disso, o nosso torcedor pode 
acompanhar quais são os planeja-
mentos para os próximos meses, o 

que vamos lançar, o que está sendo ti-
rado do papel, o que conseguimos co-
locar em prática e o que conseguimos 
atingir com essas novas ações. 

Um Clube do tamanho do Sport me-
rece mais esse canal de comunicação 
com sua apaixonada torcida. A Revis-
ta do Sport será trimestral e fico feliz 
de apresentar a primeira edição do 
ano, que, você, tem agora em mãos.

Espero que todos os rubro-negros 
possam desfrutar de uma boa leitura. 
Estamos abertos às críticas e suges-
tões de todos, buscando sempre me-
lhorar e contar com o apoio do nosso 
maior patrimônio, o torcedor.

Pelo Sport Tudo.

Milton Caldas Bivar

FALA, PRESIDENTE!
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Fotografia... congelar um momento! Com anos e anos de carreira, 
passando por veículos de comunicação e agências, tive minha primeira 
experiência dentro de um clube. E não é qualquer clube: é o Maior do 
Nordeste! Para a revista, precisei escolher minha “foto mais importante” 
até este momento. Foi uma escolha difícil.  Esta foto retrata não apenas a 
primeira meta do ano, que foi o título pernambucano, mas minha histó-
ria no Sport. Uma história feita por guerreiros, registrados por mim! Que 
honra. 

Acompanhar o dia a dia de um time, que se dedica todos os dias, é 
chegar na final acreditando em cada gota de suor derramada. E quando 
o gigante Mailson - não só em estatura - se dirigiu ao gol, sabia: “Essa 
bola é dele”. Mudei de posição, busquei o melhor ângulo para registrar e 
fui feliz. Feliz em eternizar o título, a primeira missão do ano, não ape-
nas minha, mas de muitos que ali conquistaram sua primeira taça.

 Não tenho como definir, além destas poucas palavras, o que é fazer 
parte de um grupo que luta, traça metas e alcança. Sou grato ao Sport 
pela oportunidade.

Anderson Stevens, fotógrafo do Sport Club do Recife.
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Após um ano difícil, sem títulos e com rebaixamento, o Leão inicia mais 
um ciclo com a força e a paixão que é comum à Nação Rubro-negra. 

“O Sport será um autêntico campeão, pois nasceu sob o signo da valentia e 
dele jamais se apartará”. Guilherme de Aquino, 1905. 

Com esta frase, que contém em si traços de profecia, o Sport Club do Reci-
fe foi fundado, e, no último dia 13 de maio, completou mais um ano de glória, 
o seu 114º aniversário.

Este ano, sem dúvidas, é um ano de superação. As feridas decorrentes dos 
anos anteriores ainda latejam. No entanto, nossa forma de enfrentar as ad-
versidades sempre foi a garra e a fome de vencer. E nesta temporada não 
está sendo diferente. 

O ano de 2019 se iniciou da melhor maneira possível, mais uma vez, sob 
o signo da valentia, como marca a nossa história. Com uma campanha avas-
saladora, fomos campeões de Pernambuco pela 42ª vez, tivemos o craque, 
Ezequiel, e o artilheiro da competição, Hernane Brocador, com o melhor ata-
que e melhor defesa. Além disso, o elenco rubro-negro representou mais de 
70% da seleção do campeonato e Guto Ferreira foi eleito o melhor treinador 
do campeonato.

Nosso caminho vitorioso segue firme. O autêntico campeão continua lu-
tando até o fim e é justamente nas situações mais difíceis que o verdadeiro 
espírito do Leão do Norte ressurge. Os bons públicos nos jogos finais do Es-
tadual comprovaram que a torcida está do nosso lado, como sempre esteve. 
É com essa certeza - de que o Sport é de todos - e como diz o nosso hino, “O 
abraço é tão forte, não tem separação”, que vamos fazer de 2019 um ano a 
ser celebrado e escrever mais uma página da nossa gloriosa história, e, mais 
uma vez, corroborar com Guilherme de Aquino, 114 anos depois: Somos e 
sempre seremos autênticos campeões! Parabéns para o Sport e para você, 
torcedor.

Sport celebra 114 anos 
em ano de volta por cima
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Abraço

O hino do Sport já diz que o abraço, 
de tão forte, não tem separação. 

Foi levando isso ao pé da letra e queren-
do estreitar a relação de apoio, paixão e 
amor (sem  entre o Clube e seu torcedor, 
que o Leão lançou, no início de abril, sua 
campanha para a temporada de 2019, que 
carrega o emblemático trecho do hino em 
seu nome. O  Sport de todos e feito por to-
dos: é esse o Clube que queremos. E além  
de tudo isso, fortalecer o associado, abrir 
oportunidades para que todo torcedor 

possa ser sócio – cabendo em cada bolso 
e gosto -, dar voz dentro da instituição aos 
rubro-negros e abrir as portas para novos 
parceiros e intensificando com os que já 
estão no Sport.

Em pouco mais de 1 mês de lançada, a 
campanha reuniu bons números e ajudou 
a incrementar o quadro de associados do 
Leão. Com as quatro novas categorias lan-
çadas - Nação, Ilha, Juvenil e Prata - e com 
as já existentes, o Sport ganhou mais de 
1.000 novas adesões.

SÓCIO NAÇÃO (R$10/mês)
• Limitado a beneficiários do Bolsa Família
• Retirada gratuita de ingressos para o portão 
5 de acordo com a disponibilidade do setor

• Inserção na rede de benefícios do Clube e 
no movimento Por um Futebol Melhor

SÓCIO ILHA (R$13,05/mês)
• Limitado a pessoas que residem fora da 
Região Metropolitana do Recife

• Acesso à rede de benefícios
• Carteirinha de Sócio
• Um ingresso por ano para o setor das Ca-
deiras em jogos do Leão na Ilha

SÓCIO JUVENIL (R$25/mês)
• Limitado até menores de 18 anos
• Acesso à rede de benefícios
• Desconto em ingressos do Clube
• Desconto nas escolinhas e atividades do Clube
•Acesso à Sede Social

SÓCIO PRATA (R$75/mês)
• Direito até 3 dependentes gratuitos
• Acesso à rede de benefícios
• Direito a voto
• Desconto nas escolinhas e atividades do 
Clube

• Desconto de 100% no ingresso do titular 
para o setor dos Assentos Especiais

Mesmo sabendo que os associados são 
um dos motores no seu crescimento, o Clu-
be incrementou a campanha com ideias que 
abrangem todos os torcedores e também ao 
interessados em investir no Leão. Unindo o 
amor com a grandeza estrutural do Sport, 
nasceram projetos como a “Fuzarkinha”, o 
aplicativo oficial, a Ilha de Vantagens e o 
novo portal www.maiordonordeste.com.br. 
Confira:

Entenda como são os novos planos lançados: 
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ESPORTES OLÍMPICOS E AMADORES
O Sport é mais que um clube de futebol. 

Em sua origem e trajetória, muitos esportes 
olímpicos e amadores escrevem seu capí-
tulo na história. Querendo enaltecer as vitó-
rias, as lutas e os personagens que fazem o 
Leão ainda mais forte, foram lançadas novas 
redes sociais exclusivas para os esportes. 
Siga e acompanhe:

Twitter: @olimpicosport
Instagram: @olimpicosport
Facebook: Sport Olímpico

FALE COM A DIRETORIA
Para dar mais voz ao sócio dentro 

do Clube, será montado o “Fale com 
a Diretoria”. Em encontros marcados 
mensalmente com um representante 
da diretoria do Leão, associados serão 
convocados, bastando solicitar sua pre-
sença por meio do e-mail marketing@
sportrecife.com.br. Posteriormente se-
rão divulgados, através das nossas re-
des sociais oficiais, o dia e horário dos 
encontros.

REVISTA RUBRO-NEGRA
A revista oficial do Sport está ganhan-

do sua primeira edição da temporada. A 
publicação será feita de maneira trimes-
tral e custará R$5 para sócios e R$10 
para não-sócios. 

Esta edição tem 56 páginas, abordan-
do temas diversos: futebol, gestão, es-
portes olímpicos e amadores, comunica-
ção, marketing, responsabilidade social, 
entre outros.

ILHA DE VANTAGENS
O Ilha de Vantagens é um viés da campanha que 

proporciona ao sócio do Sport uma série de benefí-
cios como descontos e pacotes especiais. Essa rede 
de parceiros é formada por empresas de renome e 
experiência no mercado e, ao se associar ao Sport, 
o torcedor vai poder contar com vantagens exclu-
sivas.

São descontos em instituições de ensino, como 
escolas de idiomas e universidades, empresas de 
seguros, contabilidade, lavanderias, óticas, bares e 
restaurantes. Para ter acesso à Ilha de Vantagens é 
muito simples, a própria carteira de sócio do Clube já 
é o passaporte para embarcar na rede de facilidades.

FUZARKINHA
O Leão agora tem sua própria máqui-

na de cartões de crédito e débito oficial, 
batizada de “Fuzarkinha”. O Sport vai ga-
nhar um percentual sobre todas as tran-
sações realizadas na máquina rubro-

-negra. Querendo obter a Fuzarkinha em 
seu estabelecimento, basta fazer a solici-
tação por meio do nosso Site Oficial, ou 
pelo fuzarkinha@sportrecife.com.br.

LICENCIADOS
O Sport vem se cercando dos cuidados necessários com 

a sua imagem. Por isso, combate em todas as esferas legais 
o uso indevido da marca do Clube. Se você tem um produto 
alusivo ao Leão e quer licenciá-lo, entre em contato com o 
Departamento de Marketing rubro-negro, por meio do (81) 
3225-6719. O Clube conta com a colaboração da sua torci-
da na consciência de que os itens oficiais e licenciados são 
importantes para a receita financeira do Sport. É importan-
te ressaltar também que pirataria é crime, como tipifica o 
Código Penal brasileiro.

Atualmente, o Clube tem, em seus produtos licenciados, vestuário (camisas, bonés, camisas UV, 
toalhas), brindes (capas para celular, chaveiros, canetas, baterias portáteis), maquinetas, pulseiras, 
relógios, mini estádios, cosméticos, entre outros.
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SPORTCAST
O Sportcast será um canal aberto 

entre o Sport e o seu torcedor, que por 
meio dele o rubro-negro vai poder sa-
ber mais da rotina do Clube. O podcast 
do Leão será um espaço destinado a 
entrevistas com personalidades, jo-
gadores, atletas, funcionários e muito 
mais. Com uma linguagem descontra-
ída e com responsabilidade: um bate-

-papo com o apaixonado pelo Clube, 
onde o assunto é o próprio Sport. 

O programa vai contar com qua-
dros especiais, com grandes nomes 
da história leonina e com os novos ta-
lentos e o futuro do Clube.

APLICATIVO
Juntamente com a empresa Xarx e o Departamento de Tecnologia da Informação do 

Clube, será lançado também um aplicativo moderno, atualizado com todas as notícias 
do Leão, tabelas de jogos, vídeos e possibilitando ao torcedor a compra de ingressos,  
associação e pagamentos com apenas um clique. Estará disponível para os dispositi-
vos iOS e Android.

PAIXÃO DA TORCIDA 
RUBRO-NEGRA

ANUNCIE: (81) 3222.7005 / 99259.0850
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A estrutura de ponta montada pelo Leão 
para o seu Centro de Treinamento - José 

de Andrade Médicis -, localizado em Paratibe, 
na cidade de Paulista (Região Metropolitana 
do Recife) ganhou uma ampliação. Depois de 
todas as reformas pendentes finalizadas pela 
atual gestão, o alojamento das categorias de 
base foi inaugurado no início do mês de maio. 
Referência não só no Nordeste como em todo o 
Brasil, o CT agora é a casa de 34 atletas dividi-

dos em sub-20 e sub-23. 
Para liderar todos esses jovens jogadores e 

manter a disciplina, mas sem deixar de lado o 
clima de descontração e de amizade, está He-
verton. O goleiro sub-20 foi escolhido como o 
“capitão” do alojamento e fica à frente dessa 
responsabilidade de “tomar conta” do elenco. 
“Eu sou uma pessoa organizada e fui criando 
esse espírito de liderança, mas todos os atle-
tas aqui sabem 

Alojamento

da importância do alojamen-

to para nosso crescimento dentro do futebol e 
todos nos respeitamos muito. É um ambiente 
tranquilo, com muita ‘resenha’ também [risos], 
mas um ambiente de atletas que sonham che-
gar a jogar profissionalmente”, explicou. 

Espelhar-se em jogadores do profissional 
para trilhar os próprios caminhos é natural de 
qualquer jovem atleta que inicia sua carreira 
no futebol e este contato mais próximo, com a 
mesma estrutura oferecida para o elenco prin-
cipal à disposição, é um incentivo para que os 
sonhos acabem se tornando realidade. 

“Um dos requisitos do Presidente [Milton 
Bivar] é que os atletas tivessem a mesma es-
trutura de treinamento, conforto, alimentação 
e segurança do time profissional. É um am-

biente novo para eles e com toda a condição 
de acolhê-los. Temos monitores, assistentes 
sociais, psicólogo e todo um suporte já mon-
tado para eles”, pontuou o Diretor da Base do 
Leão, Augusto Moreira. 

Além de todos os departamentos do Clube 
unidos para entregar a obra e oferecer o me-
lhor ambiente para as joias rubro-negras, o 
Leão contou com o apoio da “Embaixada da 
Base”, um grupo de torcedores que se reuni-
ram para recolher doações e ajudar o Sport ser 
ainda mais forte em suas categorias. É como 
explicou um dos representantes, o empresário 
e rubro-negro Bruno Santos.

“Para nosso orgulho, a torcida abraçou de 
uma forma maravilhosa. Começamos com 
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a ideia em um grupo nas redes sociais e foi 
passando e repassando espontaneamente e 
temos hoje muitos rubro-negros de diversas 
partes do País e também de fora dele aderindo 
à campanha. A torcida gosta de participar da 
vida do Clube e isso é muito importante para a 
relação com o Sport”. 

SAPOTIZEIRO

Reza a lenda que o Sport foi fundado sob a 
sombra de um Sapotizeiro, árvore que se encon-

tra na Ilha do Retiro e tombada como Patrimônio 
Ambiental em 2001. Em alusão a essa linda his-
tória, Bruno Santos encontrou uma muda da ár-
vore para plantar na frente do novo alojamento. 

“Queremos levar a energia positiva do Sa-
potizeiro secular, que a torcida sempre esteve 
próxima por estar na Ilha do Retiro, para o Cen-
tro de Treinamento. E ele tem que ser plantado 
junto à Base porque são os frutos do Sport que 
estamos também ajudando a regar”, enalteceu 
o torcedor. 
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Cria do Leão e uma das grandes 
joias do Clube, o zagueiro Adryel-

son é titular absoluto na equipe que bus-
ca o retorno à Série A do Campeonato 
Brasileiro, além de ser uma das peças-

-chave no 42º título Estadual conquis-
tado pelo Sport, em abril deste ano. Em 
meio a um mar de oportunidades e ala-
vancadas na carreira, Adryelson recebeu 
mais uma boa notícia: a volta à Seleção 
Brasileira. Desta vez, para defender a 

sub-23 na França, na disputa do concei-
tuado Torneio Maurice Revello, antigo 
Torneio de Toulon.

Vestir a Amarelinha não é novidade para 
Adryelson. O zagueiro de 21 anos já contabi-
liza outras convocações em categorias dife-
rentes, como a sub-15, 17 e a 20. Foi na sub-
17, por sinal, que há quatro anos ele atingiu 
o sonho de todo o jogador Canarinho: levan-
tar a taça de campeão pela Seleção. Na oca-
sião, Adryelson venceu o Sul-Americano e 

Adryelson Convocado 

fez gol durante a campanha estrelada.
Hoje, o maranhense de Barão de Grajaú é 

titular no elenco principal do Sport. Sendo, 
para muitos torcedores, uma das grandes 
referências da equipe na atual temporada. 
De contrato recém-renovado e vendo gran-
de desempenho ser reconhecido, o prata da 
casa não escondeu a satisfação em defen-
der a Seleção Olímpica.

“Foi maravilhoso sair daqui da Ilha com 
os três pontos [depois da vitória diante do 
Lodrina por 3x2] e no final ainda receber 

essa notícia excelente, que é a de voltar a 
defender as cores da Seleção Brasileira. 
Sinto-me muito feliz. Agora é continuar o 
trabalho e seguir em frente”.

Consagrado campeonato de base, o Tor-
neio Maurice Revello foi realizado em solo 
francês. Foram três grupos com quatro Se-
leções cada. O Brasil de Adryelson enfren-
tou na primeira fase as seleções do Catar, 
Guatemala e a anfitriã França. Na final, os 
garotos do Brasil venceram os japoneses 
nos pênaltis (5x4), após empate por 1x1..
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1ª rodada
19 de janeiro - Ilha do Retiro
Sport 2x3 Flamengo de Arcoverde
A estreia do Leão no Pernambucano e na tem-

porada não foi do jeito que o torcedor rubro-negro 
esperava. Com um elenco praticamente renova-
do, com apenas algumas peças restantes da tem-
porada 2018, o Sport abriu o placar no primeiro 
tempo e foi para o intervalo vencendo por 1x0, 
com gol de Adryelson, o primeiro do ano. O Fla-

mengo de Arcoverde conseguiu virar na segunda 
etapa e ampliar a vantagem. O Leão diminuiu aos 
47 do segundo tempo com Guilherme, mas não foi 
o suficiente para conquistar os primeiros pontos.

2ª rodada
23 de janeiro - Arena de Pernambuco
Vitória/PE 0x2 Sport
Fora de casa, o Leão foi para a segunda rodada 

com sede de vencer. Contra o Vitória, os rubro-ne-

Caminhada  do 42º
A caminhada para o 42º título pernambucano do Leão começou no dia 19 de janeiro e 

terminou em 21 de abril, com a conquista do troféu diante de toda a torcida rubro-ne-
gra, na Ilha do Retiro. Foram 30 gols marcados e 10 levados, terminando a competição com 
o melhor ataque e a melhor defesa, além do artilheiro: Hernane Brocador, com 9 feitos. Uma 
grande campanha, cujo passo a passo você pode relembrar: 

gros jogaram na Arena de Pernambuco e cons-
truíram o placar logo no primeiro tempo. Aos 27 
minutos, Hernane marcou o primeiro, com passe 
de Ezequiel. E aos 40, foi a vez do então estreante 
volante Charles deixar o dele.  

3ª rodada
27 de janeiro - Ilha do Retiro
Sport 3x1 Náutico
A terceira rodada já veio com uma “bomba”. O 

primeiro Clássico do ano: Sport e Náutico se en-
frentaram na Ilha do Retiro, com grande presença 
do torcedor. Mas os rubro-negros não tomaram co-
nhecimento da pressão e, logo aos 5 minutos, Bro-
cador deixou o dele. Aos 32 minutos, foi a vez da 
torcida conhecer a velocidade do ataque: Guilher-
me mandou para Ezequiel em um rápido contra-

-ataque e ampliou. Completando os tentos do Leão, 
Adryelson marcou novamente de cabeça, aos 11 
minutos. Robinho diminuiu para os alvirrubros. 

4ª rodada
3 de fevereiro - Arena de Pernambuco
América/PE 0x2 Sport
O time leonino começou a embalar no Esta-

dual. A terceira vitória seguida veio na Arena de 
Pernambuco, diante do América. E foi a vez de a 
estrela de Hernane brilhar, marcando duas vezes, 
aos 43 minutos do primeiro tempo e aos 8 do se-
gundo, garantindo mais três pontos e isolando-se 
na artilharia. Brocador dedicou os gols à sua mãe, 
Marieme, que comemorava aniversário 

5ª rodada
10 de fevereiro - Ilha do Retiro
Sport 3x0 Petrolina
Com um time mesclado em relação ao que vi-

nha sendo utilizado nos primeiros jogos da com-
petição, o Sport entrou em campo e não se acomo-
dou. Aos nove minutos, um golaço de Guilherme, 
que assim como seu primeiro gol com a camisa 

rubro-negra, apostou na força e não deu chance 
para o goleiro adversário. Com 1x0, os times foram 
para o intervalo. Na segunda etapa, foi a vez de 
Elton ampliar de pênalti e João Igor marcar seu 
primeiro gol na carreira, fechando o placar de 3x0. 

6ª rodada
17 de fevereiro - Arruda
Santa Cruz 1x0 Sport
Com quatro vitórias consecutivas, o Sport foi 

até o Arruda para enfrentar seu segundo Clássi-
co no Estadual. Diante do Santa Cruz, não repetiu 
o resultado que fez contra o Náutico: perdeu por 
1x0, com gol marcado por Allan Dias aos 46 do 
segundo tempo. O resultado tirou a liderança da 
equipe rubro-negra, mas que continuou na “cola”, 
na segunda posição. 

7ª rodada
28 de fevereiro - Ilha do Retiro
Sport 3x1 Afogados 
Com novo treinador, o recém-chegado Guto 

Ferreira, o Leão tinha que vencer a desconfiança 
da torcida depois de vir de uma derrota contra o 
rival. Mas as boas-vindas ao técnico foram dadas 
com vitória. Apesar do susto inicial, com o Afoga-
dos abrindo o placar logo aos 6 minutos, o Sport 
soube ter calma para construir o resultado. Aos 
12 minutos, Rafael Thyere marcou e deixou tudo 
igual. Para completar, Ezequiel e Elton marcaram 
seus primeiros gols no Sport, aos 11 e aos 46 do 
segundo tempo, respectivamente. 

8ª rodada
13 de março - Ilha do Retiro
Sport 4x0 Petrolina
Para coroar a boa campanha que o Sport es-

tava fazendo até então, veio uma goleada diante 
do Carcará e, de brinde, novamente a liderança. 
Em uma das grande atuações do time no Estadu-
al, foram marcados dois gols em cada tempo. No 
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primeiro, Luan abriu o placar logo aos 7 minutos 
e aos 31, Hernane  converteu o pênalti. Aos 24 da 
segunda etapa, Ezequiel mandou um lindo passe 
para Juninho ampliar e aos 33, Guilherme oficia-
lizou o placar elástico. 

9ª rodada
24 de março - Lacerdão
Central 1x2 Sport 
O último jogo do Sport na fase inicial do Esta-

dual foi longe do Recife. Em Caruaru, no Lacerdão, 
os rubro-negros jogaram diante do Central e ven-
ceram mais uma, finalizando na liderança e com 
muita confiança para fase de mata-mata. Os gols 
vieram apenas no segundo tempo: aos 9 minutos, 
Luan deixou o Sport na frente e, aos 15, Hernane 
ampliou. Marlon, do Central, ainda diminuiu aos 
47, mas sem chance para a Patativa. 

Quartas-de-final
24 de março - Ilha do Retiro
Sport 4x0 Petrolina 
Com o fim da primeira fase, veio o mata-mata. 

Depois de ter terminado na liderança, o Leão de-

cidiu a partida - realizada em jogo único - na Ilha 
do Retiro. E mais uma goleada na conta: contra o 
Petrolina, o Sport repetiu o grande placar feito na 
fase inicial e venceu por 4x0, se classificando de 
forma tranquila. Os gols vieram dos pés de Luan 
e Hernane no primeiro tempo, aos 35 e 42. Na vol-
ta do intervalo, Leandrinho fez seu primeiro gol 
com a camisa do Sport aos 12 minutos e Ezequiel 
marcou para fechar a goleada. 

Semifinal
7 de abril - Ilha do Retiro
Sport 3x1 Salgueiro
O último passo antes da grande decisão es-

tava sendo dado. O Sport recebeu o Salgueiro na 
Ilha do Retiro para cravar sua vaga na final e dis-
putar mais um título Estadual. E novamente a es-
trela de Hernane estava lá para marcar dois gols, 
aos 19 do primeiro tempo e aos 7 do segundo. O 
Salgueiro ainda diminuiu, mas o Sport foi mais 
forte e ampliou com Ronaldo. Foi com um belíssi-
mo gol de falta que o volante não deixou espaços 
para dúvidas: o Sport estava na final do Campeo-
nato Pernambucano. 

FINAL

O Sport chegou a mais uma decisão do 
Campeonato Pernambucano. Pela frente, o 
Náutico, equipe rival que estava há 51 anos 
sem ganhar do Leão em finais estaduais, 
mas buscava - com o apoio da sua torcida e 
com o estádio dos Aflitos de volta - o bicam-
peonato pernambucano. A taça foi decidida 
em jogos de ida e volta, sendo o primeiro 
sob mando de campo alvirrubro. Esgotando 
os ingressos logo no primeiro dia de ven-
das,  a torcida do Sport foi em peso empur-
rar o time para garantir a vantagem de uma 
vitória na ida.

Foi no dia 14 de abril que as equipes en-
traram em campo para decidir quem dava o 
primeiro passo rumo ao troféu. Com as duas 
torcidas fazendo a festa nas arquibancadas, 
a partida foi iniciada para Náutico x Sport. 
Logo aos 11 minutos, Luan chegou bem e 
levantou os rubro-negros. Aos 20 minutos, 
foi a vez de Charles fazer linda tabela com 
Hernane, mas chutar para fora. Aos 47, no-
vamente do volante Charles apareceu para 
arriscar para o gol, mas desta vez com uma 
chance clara. Mesmo com o lamento do gol 
perdido, o Leão não se abateu para a volta 
do intervalo. 

Voltando com a mesma intensidade, o 
Leão teve uma grande chance com Norber-
to, aos 5 minutos. Mesmo com o Náutico 
avançando aos poucos, o Sport não deu es-
paços. Muito pelo contrário, pressionando 
com velocidade, Sander mandou para Eze-
quiel e o atacante marcou aos 35 minutos, 
para delírio e comemoração do torcedor 
leonino. Com o apito final, veio a vantagem 
para o jogo decisivo, mas o clima de “já ga-
nhou” não fazia parte do elenco. 

FICHA DO JOGO

Náutico 
Bruno; Hereda, Camutanga, Diego Silva e 

Assis; Josa, Luiz Henrique e Jorge Henrique; 
Robinho (Maylson) (Fábio Matos), Thiago e 
Odilávio (Wallace Pernambucano). Técnico: 
Márcio Goiano

Sport
Mailson; Norberto, Rafael Thyere, Adryel-

son e Sander; Ronaldo, Charles e Guilherme 
(Juninho); Ezequiel, Luan (Leandrinho) e 
Hernane (Elton). Técnico: Guto Ferreira
Local: Estádio dos Aflitos

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio; Assisten-
tes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daiane 
Caroline Muniz Dos Santos
Gols: Ezequiel (35’ do 2ºT)
Cartões amarelos: Wallace (N); Luan, 
Juninho (S)
Público: 14.211

Assista aos bastidores de 
Náutico 0x1 Sport: 
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Obras

A GRANDE FINAL

No dia 21 de abril, um domingo, o Sport tinha pela 
frente o último jogo que o separava da taça. Com a van-
tagem do empate, depois de ter vencido nos Aflitos por 
1x0, o Leão também tinha a torcida a seu favor. Foram 
24.269 torcedores enchendo as arquibancadas espe-
rando por uma grande partida.

Logo aos 7 minutos, Hernane e Suelinton se desen-
tenderam e ambos foram expulsos 4 minutos depois: 
uma baixa para cada lado e a emoção começou a ficar 
à flor da pele. O Leão soube aproveitar esse momento 
e, aos 15 minutos, Guilherme sofreu o pênalti. Ele con-
verteu e abriu o placar na Ilha do Retiro, fazendo a festa 
dos rubro-negros. Na queda, o atacante sentiu e aos 25 
foi substituído por Leandrinho. 

Depois do gol, o Sport começou a sofrer pressão pelo 
alvirrubros, que buscavam fazer um gol antes do inter-
valo da partida. Aos 39, Diego Alves deixou tudo igual 
para o Náutico e o primeiro tempo terminou com 1x1. 

Na segunda etapa, o jogo ficou mais truncado e com 
poucas oportunidades de gols para os dois lados. Aos 
11, o Leão teve outra baixa: sentindo, Ezequiel saiu para 
a entrada de Juninho. No ataque, Guto Ferreira propor-
cionou a entrada de Elton no lugar de Luan, aos 22 mi-
nutos. Mas a pressão do Náutico foi maior e, aos 39, o 
gol da virada veio de Jiménez.

Com esse resultado, a decisão foi para as penalida-
des. Com a torcida entoando o nome de Maílson, o jo-
vem goleiro - que vivia sua primeira grande decisão e 
tinha Magrão, um excelente pegador de pênaltis, como 
mentor e companheiro - se preparou para defender o 
manto rubro-negro. 

Wallace Pernambucano bateu e converteu para os 
alvirrubros. Do lado do Leão, Elton deixou tudo igual. Já 
na segunda penalidade, Maílson se agigantou e pegou 
a cobrança de Rafael Oliveira. O lateral Norberto deixou 
os rubro-negros na frente e Jiménez converteu. Rafa-
el Thyere marcou, mas o Náutico continuou na “cola” 
com gol de Hereda. O volante Ronaldo também deixou 
o dele e, por fim, o zagueiro Diego Silva não passou por 

Maílson. O goleiro se esticou, defendeu e correu para o 
abraço: Sport 42 vezes campeão pernambucano!

Ficha do jogo
Sport 1 (4)
Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e San-

der; Ronaldo, Charles, Guilherme (Leandrinho), Luan 
(Elton) e Ezequiel (Juninho); Hernane. Técnico: Guto 
Ferreira

Náutico 2 (3)
Bruno; Hereda, Sueliton, Diego Silva e Assis; Josa, 

Luiz Henrique Danilo Pires (Jimenez); Robinho (Cis-
neiros), Thiago (Rafael Oliveira) e Wallace Pernambu-
cano. Técnico: Márcio Goiano

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro; Assistentes: Kle-

ber Lucio Gil e Alessandro Alvaro Rocha De Matos
Gols: Guilherme (17’ do 1ºT) e Diego Sillva (39’ do 

1ºT). Jimenez (36’ do 2ºT)
Cartões amarelos: Luan, Adryelson, Ronaldo e Lean-

drinho (Sport). Hereda, Diego Silva e Jimenez (Náutico)
Cartões vermelhos: Hernane Brocador (Sport) e 
Sueliton (Náutico)
Público: 27.017 | Renda: R$ 940.660

Assista à  primeira 
parte  do vídeo dos 
bastidores da 
grande final 

Assista à 
segunda parte
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Buscando êxito no Campeonato Brasi-
leiro de 2019, o Sport também visou o 

futuro e montou uma equipe jovem, com jo-
gadores de potencial ascendente mesclados 
a outros mais veteranos, de história conso-
lidada no futebol brasileiro e mundial. Idea-
lizando um time aguerrido, de força, veloci-
dade, raça e técnica, honrando as tradições 
rubro-negras, na prática o sucesso já come-
çou a ser atingido com o título do 42º Esta-
dual.

A mescla entre juventude e experiên-
cia ocorre desde o início do esquema tático. 
Embaixo das traves protegidas por nossos 

goleiros, o veterano e grande ídolo Magrão 
(42) divide sua experiência extremamente 
vencedora e grande qualidade com os ainda 
garotos Mailson e Lucas, de 22 e 21, respec-
tivamente. Figurando como outra opção de 
segurança, Luan Polli também é jovem: 26 
anos e toda uma carreira promissora à frente.

Dando o primeiro suporte tanto na firme 
marcação quanto na efetividade de descer 
para o ataque com qualidade, a linha de qua-
tro da defesa apresenta diversidade, entre 
jovens ainda sonhando alto, e outros que já 
conseguiram consolidação nacional e inter-
nacional, mesmo sem serem, prontamente 

Leão visou um elenco jovem 
para voltar à elite

tão “experientes”. Cria rubro-negra e já ten-
do convocações para as Seleções Brasileiras 
de base, Adryelson soma, junto a isso, justa 
titularidade absoluta e título pernambucano, 
tendo apenas 21 anos. Aos 26, o companheiro 
Thyere contabiliza títulos como Copa do Bra-
sil e Libertadores no currículo que ganhou 
ainda mais brilho no Leão, após o triunfo no 
Estadual. Nomes como Arthur (20) e Chi-
co (21) dividem espaço no setor com peças 
conhecidas como Cleberson, Eder e Renato, 
além do multicampeão Durval.

Nas laterais, Sander e Norberto fornecem 
uma estabilidade desejada, em um equilí-
brio correto entre os caminhos da defesa e 
do campo ofensivo. Pegador e de bem com a 
torcida, Sander virou até capitão, enquanto o 
agudo Norberto já começou a mostrar o bom 
futebol que o fez notável a ponto de chamar a 

atenção do Sport. Rodados, porém com muito 
ainda a dar ao futebol, Raul Prata na direita e 
Lazaroni na esquerda são opções de confian-
ça para o técnico Guto Ferreira.

O miolo de meio mostra, outra vez, a con-
fiança do Sport em estabelecer uma prote-
ção segura e saída de jogo qualificada atra-
vés dos pés de jovens atletas. Titulares no 
Estadual, a dupla Charles (22) e Ronaldo (24) 
agradou a torcida apresentando grande in-
tensidade. Desde o sub-17 portando o escudo 
do Leão ao peito, Ronaldo, inclusive, é o mais 

“veterano” entre todos os volantes do atual 
elenco, que ainda conta com Yago, Kaio, João 
Igor e Alison Silva.

Incumbidos de pensarem o jogo e forne-
cerem posse de bola para o ataque, os meias 
armadores rubro-negros mostram bem a 
ideia de “mescla”. Extremamente vencedor e 
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já passando pela oportunidade ímpar de jo-
gar uma Copa do Mundo, defendendo a Cro-
ácia, Sammir (31) é um exemplo diário para 
o consolidado - porém jovem - Leandrinho 
(22) e o promissor Pablo Pardal (19). Conhe-
cedor dos caminhos da competição nacional, 
Pedro Carmona (31) chegou para ajudar a 
guiar o Leão ao acesso.

Pelos lados de campo, a cadência e grande 
qualidade de Luan, atleta também bastante 
vencedor, se unem à juventude e grande velo-
cidade dos garotos da base Juninho e Pedro 
Maranhão. Guiados pela confiança dos torce-
dores leoninos, Ezequiel de apenas 21 anos 
e Guilherme, de 24, rejuvenescem o ataque 
dando resultado positivo e prometendo ainda 
mais em um breve futuro. Com a mesma gana 
de crescimento e muito talento para se de-
senvolver vestindo o manto vermelho e preto, 
Hyuri une o meio-termo, sendo ainda jovem, 
com 27 anos, mas já bastante vivenciado no 
futebol.

Potencializando força e presença de área 

firme para levar os torcedores aos gritos de 
gol, o comando de ataque é onde está guar-
dado o setor de maior experiência dentro 
do plantel. Vitoriosos e artilheiros por onde 
passaram, Hernane Brocador e Elton, ambos 
com 33, protagonizam uma “disputa” sadia 
e de excelente nível. Exemplos de profis-
sionais e de sucesso reconhecidos, os dois 
centroavantes assumem, naturalmente, boa 
liderança dentro do grupo.

Quem se sente à vontade em trabalhar 
com um elenco rodeado por jovens atletas é 
o técnico Guto Ferreira. Um dos grandes trei-
nadores do futebol brasileiro, Guto apareceu 
no futebol sendo uma referência nas catego-
rias de base, dando impulsão na carreira de 
vários jogadores. 

Ao todo, a média de idade do elenco do 
Sport para essa temporada é de 26,3 anos. 
Com oito atletas formados na base totalmen-
te ativos nos trabalhos do profissional e ou-
tros nove de até 23 anos, que foram contrata-
dos pela diretoria de futebol.

GOLEIROS

Magrão
@magraogoleiro

Luan Polli
@luanpolli  

Mailson
@mailsontenorio 

Lucas
@llucas_ferreiiraa 

LATERAIS

Norberto
@norbertom90 

Raul Prata
@raulprata87

Sander
@bortolottosander 

Guilherme Lazaroni
@guilhermelazaroni  

Vicente
@vicentereis66

ZAGUEIROS

Durval 
Não possui

Cleberson
@souza.cleberson 

Eder Ferreira
@graminhoeder

Renato Oliveira
@renatoliveira19

Adryelson
@adryelson98

Rafael Thyere
@rafaelthyere93

Chico
@chicoalves04

VOLANTES

Ronaldo
@_ronaldohenrique05  

Thallyson
@thallyson_g 

Charles
@charlesmatos35

João Igor
@joaoigor28 

Yago
@yagohenrique95

Alison
@alisonfim97

MEIAS

Leandrinho
@10leandrinho

Sammir
@sammir

Pedro Maranhão
@pedro_maranhao99 

Kaio
@_kaiomendes_ 

Pardal
@pablopardal_oficial21 

Pedro Carmona
@pedrocarmona

ATACANTES

Hyuri
@hyuri_henri 

Luan
@luanlouza

Guilherme
@guilherme11oficial

Ezequiel
@ezequi_s 

Pablo Pardal 
@pablopardal_oficial21

Elton
@elton9gol

Hernane
@hernanebrocador

NÃO CAIA EM FAKES!
O torcedor rubro-negro pode se aproximar ainda mais dos atletas que 

entram em campo com a camisa do Sport os seguindo na rede social 

Instagram. Mas é preciso tomar cuidado com os fakes, como são chamados 

os perfis falsos. Fique ligado nos usernames dos caras do Leão:
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Conheça nossos adversários no caminho de volta 

para a elite do futebol nacional

América-MG
O histórico recente apon-

ta o Coelho sempre como um 
dos favoritos. Afinal, tem dois 
títulos na competição (1997 e 
2017) e em outras duas opor-
tunidades (2010 e 2015) ter-
minou no grupo de classifica-
ção para a Série A. Neste ano, 
a equipe foi eliminada nas 
semifinais do Campeonato 
Mineiro, mas manteve a base, 

se preparou por 20 dias e recebeu reforços para qua-
lificar o elenco. O setor ofensivo tem sido a principal 
força dos mineiros. Só no Estadual foram 26 gols 
marcados em 14 jogos com artilharia dividida entre 
Júnior Viçosa, Neto Berola, França e Matheusinho.

Destaque: Matheusinho (Meia)
Time base: Fernando Leal; Leandro Silva, Paulão, 

Diego Jussani e João Paulo; Zé Ricardo, Christian e 
Matheusinho; Felipe Azevedo, Júnior Viçosa e Mar-
celo Toscano

 
 Atlético-GO
Atual campeão goiano, 

após desbancar o rival Goiás, 
da Série A, o time do técnico 
Wagner Lopes tenta supe-
rar a frustração de ter batido 
na trave na Série B de 2018, 
quando terminou a competi-
ção no 6º lugar. Além do his-
tórico recente de dois acessos, 
em 2009 e 2016 – este último 
sendo campeão -, o Atlético-

-GO ainda conta com uma 
mescla de atletas que estão ganhando destaque no 
futebol, como o meia Matheus, artilheiro no Estadu-
al, e jogadores mais rodados como Gilsinho e Moacir, 
ex-Sport, além de Jorginho, que podem dar trabalho 
na competição.

Destaque: Matheus (meia)
Time Base: Maurício Kozlinski; Jonathan, Lucas 

Rochas, Gilvan e Nicolas; Pedro Bambu, Moacir, Ma-
theus e Jorginho; Mike e Gilsinho.

 

Bragantino
Em condições normais, 

o Bragantino não seria con-
siderado um dos concor-
rentes do Sport ao acesso. 
Porém, ao firmar parceria 
com o RB Brasil, a equipe de 
Bragança Paulista recebeu 
um investimento financei-
ro, além de todo o elenco e 
o técnico Antônio Carlos 
Zago do time que conquis-
tou o Troféu do Interior do 
Campeonato Paulista deste ano. Apenas quatro 
atletas permaneceram no Bragantino: o goleiro 
Alex Alves, o meia Vitinho e os atacantes Matheus 
Peixoto e Wesley. Portanto, com uma base que fez 
uma grande campanha no Estadual e o aporte do 
RB Brasil, o Braga aparece como postulante ines-
perado na lista.

Destaque: Ytalo (atacante)
Time Base: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger 

e Romário; Barreto, Uillian Correia, Claudinho, Bru-
no Tubarão e Osman; Ytalo.

 
Coritiba
O Coxa é um dos exem-

plos de time que inicia a 
Série B como candidato ao 
acesso mais pela força da 
camisa e tradição do que 
pelo momento atual. De fora 
das finais do Paranaense, 
após perder os dois turnos 
nos pênaltis, o Coritiba do 
técnico Umberto Louzer 
tenta entrar nos trilhos na 

temporada, após um início de altos e baixos. A 
grande aposta é na força ofensiva de Rodrigão, ar-
tilheiro do Estadual com sete gols. No histórico da 
competição, a equipe paranaense foi campeã em 
2007 e 2010 e conquistou um acesso também em 
1995,

Destaque: Rodrigão (atacante)
Time Base: Wilson; Sávio, Alan Costa, Romér-

cio e Fabiano; Vitor Carvalho, Elyeser, Wellinton 
Junior, Thiago Lopes e Patrick Brey; Rodrigão.

 

Guia da Série B do Brasileirão

A grandeza, a força da torcida na Ilha do Retiro e o histórico vitorioso alçam o Sport a um dos 
favoritos ao acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. Porém, o caminho é longo até alcançar o 
objetivo. São 38 rodadas e 19 adversários em duelos de ida e volta para atingir a glória no final de 
ano. A Revista do Sport preparou um Guia da Segunda Divisão para os rubro-negros conhecerem 
os nossos concorrentes na disputa.

Assim como o Leão, outras equipes entram com condições de terminar entre os quatro me-
lhores colocados. O peso da camisa, a tradição, estrutura, receita e organização contam para ser 
inserido neste seleto grupo. E, como a Série B é uma competição peculiar, não dá para descartar 
também os times com menos investimentos e até sem um grande apoio de seus torcedores. As 
dificuldades vão surgir e o Sport já está preparado.

Para auxiliar na análise, dividimos os 19 
oponentes do Sport em três grupos: Principais 
Adversários, Podem Surpreender e Azarões. 
Abaixo, explicamos os critérios para encaixar 
as equipes em cada categoria. E, na sequência, 
um resumo dos participantes da Série B para 
deixar os rubro-negros bem informados. 

Principais Adversários: São os clubes mais 
estruturados e que entram sempre na Série B, 
independentemente da situação, como favori-
tos ao acesso. A novidade na lista, neste ano, é 
o Bragantino após ter firmado a parceria com a 
Red Bull e ter recebido uma injeção financeira 
importante.

Podem surpreender: Nesta lista constam as 
equipes acostumadas a disputar a Série B, que 
conhecem bem os oponentes, o estilo de jogo e 
os estádios da competição. Com organização e 
encaixe, ganham força para brigar na parte de 
cima da tabela.

Azarões: As equipes que subiram no ano 
passado ou que brigaram contra o rebaixamen-

to nas últimas edições da Série B, naturalmen-
te, têm mais dificuldades. Mas não podem ser 
subestimadas e prometem competitividade no 
Campeonato.

PRINCIPAIS ADVERSÁRIOS
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Ponte Preta
Historicamente, o futebol 

do interior paulista tem for-
ça na Série B e com um time 
como a Ponte Preta não se-
ria diferente. São 18 parti-
cipações na competição e 
três acessos (1997, 2011 e 
2014). Neste ano, a Macaca 
entra na Segunda Divisão 
após uma boa campanha no 
Paulista, que terminou com 
o vice-campeonato da Taça do Interior. Manteve 
a base, com destaques para o volante Gerson Ma-
grão e o atacante Thalles, e contratou três atle-
tas: o meia Alex Maranhão e os atacantes Renato 
Kayzer e Facundo Batista. Tudo isso sob o co-
mando do tetracampeão mundial Jorginho.

Destaque: Thalles (atacante)
Time Base: Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Regi-

naldo e Diego Renan; Gerson Magrão, Edson e Ma-
theus Vargas; Júlio César, Renato Kayzer e Thalles.

 Vitória-BA
Eliminado de forma pre-

coce no Baiano, Copa do Nor-
deste e Copa do Brasil, o Vitó-
ria também entra neste grupo 
mais pela tradição, porém, sem 
descartar o poder de ressurgi-
mento do clube. A folga forçada 
após os insucessos resultou 
em uma reformulação que co-
meçou com a chegada do téc-
nico Cláudio Tencati, passou 

pelo elenco e terminou na diretoria com as eleições an-
tecipadas. Em campo, o treinador tem um grupo com 
peças conhecidas como Victor Ramos, Edcarlos, Andri-
go, Ruy e Neto Baiano, além de revelações da forte base 
do Leão. Assim, o desafio será formar um time competi-
tivo para fazer jus à camisa do Rubro-negro baiano.

Destaque: Ruy (meia)
Time Base: Ronaldo; Matheus Rocha, Victor Ramos, 

Edcarlos e Capa; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Dudu 
Vieira; Andrigo, Ruy e Neto Baiano.

PODEM SURPREENDER
CRB
Poucos clubes conhecem 

tão bem a Série B do Campeo-
nato Brasileiro como o CRB. No 
total, são 29 participações, com 
os rebaixamentos em 2008 e 
2012, mas nenhum acesso. Ba-
teu na trave nos anos de 2007 
e 2016 terminando no 7º lugar. 
Nesta última, chegou a virar o 
turno no G4, porém, não man-
teve o desempenho. Para tentar 

ser uma surpresa em 2019, o Galo da Pajuçara trocou 
o comando técnico após a eliminação na Copa do Nor-
deste, saindo Roberto Fernandes e chegando Marcelo 
Chamusca. E, depois do vice-campeonato alagoano, o 
clube reforçou o elenco 10 novos atletas, entre eles o 
zagueiro Éwerton Páscoa, que se junta aos experientes 
Guilherme Mattis, Ferrugem, Felipe Menezes, Willian 
Barbio e Zé Carlos.

 Destaque: Felipe Menezes (meia)
Time base: Edson Mardden; Júnior, Wellington Car-

valho, Guilherme Mattis e Igor; Claudinei, Ferrugem e 
Felipe Menezes; Willian Barbio, Mailson e Zé Carlos.

 Criciúma
A chegada do técnico 

Gilson Kleina, durante o 
Campeonato Catarinen-
se, mudou o patamar do 
Tigre. A equipe saiu da 
parte debaixo da tabela, 
emendou uma sequên-
cia de vitórias e caiu no 
Estadual apenas para o 
Avaí, nos pênaltis, na se-
mifinal. A eliminação, no 
entanto, trouxe tempo para o treinador receber 
reforços e encaixar a equipe visando a Série B. 
Isso já com uma espinha dorsal montada com 
atletas experientes como Maicon, Sandro, Da-
niel Costa e Léo Gamalho.

Destaque: Daniel Costa
Time base: Bruno Grassi; Maicon, Sandro, 

Derlan e Marlon; Jean Mangabeira, Eduardo e 
Daniel Costa; Reis, Vinícius e Léo Gamalho.

 

Figueirense
Diferente dos últimos 

anos, o Figueirense adotou 
para 2019 a política de pés 
no chão, com uma folha en-
xuta e aposta no coletivo. 
Desta forma, o técnico He-
merson Maria comandou o 
trabalho no início de tempo-
rada e chegou a ter 14 jogos 
de invencibilidade no Esta-
dual. Nem mesmo a elimina-

ção nas semifinais do Catarinense abalou o plane-
jamento. A estrutura tática e técnica do time, com 
destaque para o volante Zé Antônio, foi mantida 
e, com a economia nos primeiros meses de 2019, 
foi possível trazer atletas como o atacante Rafael 
Marques para a Série B.

Destaque: Zé Antônio (volante)
Time base: Denis; Alemão Teixeira, Perei-

ra, Ruan Renato e Matheus Destro; Zé Antônio,    
Júlio Rusch e Tony; Fellipe Mateus, Willian 
Popp e João Diogo.

 
Guarani
O Bugre teve de se re-

construir ainda no início da 
temporada. Depois de co-
meçar mal o Paulistão e cair 
na primeira fase da Copa 
do Brasil, trocou o técnico 
Osmar Loss por Vinícius 
Eutrópio. Ainda no Estadual, 
venceu Corinthians e São 
Paulo, mas ficou de fora das 
quartas de final. Sem tanto 

poder de investimento, a confiança da torcida 
está depositada no centroavante Diego Cardo-
so, um dos artilheiros do Paulista com sete gols, 
além da chegada de contratações como Xandão, 
Bruno Lima e Éder Luis. A equipe titular ainda 
conta com nomes como Léo Príncipe, Giaretta, 
Arthur Rezende e Felipe Amorim.

 Destaque: Diego Cardoso (atacante)
Time base: Giovanni; Léo Príncipe, Ferreira, 

Giaretta e Inácio; Deivid, Ricardinho, Mateusi-
nho, Arthur Rezende e Felipe Amorim; Diego 
Cardoso.

 Paraná
O Estadual balançou as 

estruturas do Paraná depois 
de não conseguir a classifi-
cação para as semifinais 
dos dois turnos. Resultado: 
saída do técnico Dado Ca-
valcanti e volta de Matheus 
Costa, treinador no acesso 
à Série A, em 2017. Durante 
a preparação para a Série B, 
muito trabalho e também 
a chegada de reforços para aumentar a com-
petitividade no grupo. Ramon, Marylson, Lucas 
Macachan, Matheus Anjos, João Pedro e Bruno 
Rodrigues foram contratados. Os últimos quatro 
nomes na lista curiosamente foram empresta-
dos pelo rival Athletico.

Destaque: Jenison (atacante)
Time base: Thiago Rodrigues; Eder Sciola, Edu-

ardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; 
Luiz Otávio, Itaqui e Alesson; Ramon, Caio Rangel 
e Jenison.

 
Londrina
Depois de lutar pelo 

acesso na última Série B, 
o Londrina quer dar um 
passo a mais em 2019 e se 
consolidar como uma das 
forças na competição. Po-
rém, o time perdeu a base 
do ano anterior e o técni-
co Roberto Fonseca, que 
treinou o Novorizontino 
no Paulista, voltou à para-
naense e pediu demissão após um jogo. O que 
pode atrapalhar no planejamento para a compe-
tição O comando ficou com Alemão que ainda 
conta com referências no grupo do nível de Ger-
mano e Dagoberto.

Destaque: Dagoberto
Time base: Matheus Albino; Raí Ramos, Au-

gusto, Silvio e Felipe; Germano, Anderson Leite 
e Luquinha; Marcelinho, Dagoberto e Anderson 
Oliveira.
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 Oeste
Assim como nos últimos anos, o único objetivo do Oeste-SP é fugir do rebai-

xamento. A equipe do interior de São Paulo não fez grandes investimentos, per-
deu seus poucos destaques do Estadual e tem em Mazinho a grande esperança 
de criatividade no poder ofensivo.

Destaque: Mazinho (meia)
Time base: Luiz Carlos; Bonilha, Kanu, Maracás e Conrado; Betinho, Matheus 

Jesus e Mazinho; Élvis, Pedrinho e Fábio.

Operário-PR
Mais um recém-chegado à Série B, o Operário-PR quer usar o Estádio Germa-

no Krüger, que é um verdadeiro alçapão, como o seu principal aliado na compe-
tição. Sem grandes sonhos, a equipe do interior do Paraná planeja escapar do 
rebaixamento para ganhar cancha na competição para o futuro.

Destaque: Simão (goleiro)
Time base: Simão; Léo, Lázaro, Sosa e Allan Vieira; Chicão, Índio, Uilliam, 

Xuxa e Felipe Augusto; Bruno Batata.
 

São Bento-SP
A missão do São Bento não será das mais fáceis no Campeonato Brasileiro da 

Série B. Depois de ser rebaixado no Paulistão, agora junta os cacos para não cair 
também na competição nacional. Apesar de a receita de apostar em medalhões 
não ter dado certo no início do ano, o clube segue acreditando em atletas roda-
dos como Marcelo Cordeiro, Fábio Bahia, Éder Luís e Alecsandro.

Destaque: Alecsandro (atacante)
Time base: Henal; Bruno Moura, Elton, Luizão e Mansur; Fábio Bahia, Doriva, 

Paulo e Régis; Paulo Henrique e Alecsandro.

Brasil de Pelotas-RS
Com uma das menores folhas salariais da Série B, o Xavante inicia a compe-

tição com pretensões compatíveis ao investimento. O primeiro e principal pas-
so será fugir do rebaixamento. Após a campanha ruim no Campeonato Gaúcho, 
em que quase caiu de divisão, a diretoria do Brasil de Pelotas trouxe de volta 
o técnico Rogério Zirmmermann para a sua quarta passagem. E, sem grandes 
investimentos, a equipe gaúcha terá de contar com a força dos seus jogos em 
casa e na experiência de atletas como Carlos Eduardo, Bruno Aguiar e o capitão 
Leandro Leite.

Destaque: Leandro Leite (volante)
Time base: Carlos Eduardo; Ricardo Luz, Leandro Camilo, Bruno Aguiar e 

Pará; Leandro Leite, Sousa, Murilo Rangel e Douglas Baggio; Branquinho e Juba.

 Botafogo-SP
De volta à Série B após 17 anos, o Botafogo-SP sonha com uma campanha 

que lhe dê condições de escapar do rebaixamento. Após o Campeonato Paulista, 
o elenco foi reformulado, dispensas foram feitas e contratações chegaram para 
o técnico Roberto Cavalo, que bem no seu estilo promete um time com futebol 
competitivo, de muita raça e disposição em campo.

Destaque: Rafael Costa (atacante)
Time base: Tiago Cardoso; Bruno José, Naylhor, Plínio e Pará; Marlon Freitas, 

Willian Oliveira, Evandro e Nadson; Felipe Saraiva e Rafael Costa
 

Cuiabá
O Cuiabá-MT entrou na Série B do Campeonato Brasileiro embalado pelo tricam-

peonato Estadual, porém, ciente de suas limitações. As dificuldades na competição 
nacional serão maiores, mas a equipe pretende seguir o caminho da Série C de 2018 
em que apontou como uma surpresa e chegou à Segunda Divisão do futebol nacio-
nal pela primeira vez com apenas 18 anos de história. Nomes conhecidos do futebol 
pernambucano compõe o time mato-grossense como Toty, Marino e Valdeir.

Destaque: Marino (volante)
Time base: Victor Souza; Toty, Douglas Mendes, Edson Borges e Escobar; Danilo, 

Alê, Marino, Matheus Pato; Valdeir e Júnior Todinho.

Vila Nova-GO
O Vila Nova-GO quer deixar de ser o time do ‘quase’ para, enfim, conquis-

tar um acesso. Em 1997 e 1998, ficou na 4ª posição quando subiam apenas 
dois. E, no modelo atual da competição, ficou no 7º lugar nos dois últimos 
anos. É bem verdade que a qualidade do time caiu comparado a 2018, mas 
sob o comando do ex-técnico do Sport Eduardo Baptista e a regência de Alan 
Mineiro, artilheiro e craque do Campeonato Goiano, o Tigrão sonha em ter-
minar entre os quatro melhores colocados.

Destaque: Alan Mineiro (meia)
Time base: Rafael Santos; Felipe Rodrigues, Philipe Maia, Wesley Matos e 

Gastón; Neto Moura, Ramon, Alan Mineiro, Capixaba e Juninho; Rafael Silva.

 AZARÕES

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B - 2019
JOGO 1

JOGO 2

JOGO 3

JOGO 4

JOGO 5

JOGO 6

JOGO 7

JOGO 8

JOGO 9

JOGO 10

JOGO 11

JOGO 12

JOGO 13

JOGO 14

JOGO 15

JOGO 16

JOGO 17
26/04 –  Ilha do Retiro

06/05 – Nabi Abi Chedid/SP

11/05 – Ilha do Retiro

19/05 – Arena Independência

25/05 – Ilha do Retiro

28/05 – Germano Kruger/PR

09/06 – Ilha do Retiro

12/06 –Ilha do Retiro

09/07 – Walter Ribeiro/SP

16/07 –  Arena Pantanal

23/07 – Ilha do Retiro

26/07 –  Durival Britto/PR

30/07 – Ilha do Retiro

02/08 – Ilha do Retiro

06/08 – Heriberto Hulse

13/08 – Ilha do Retiro

20/08 – Serra Dourada

23/08 –  Ilha do Retiro

27/08 – Ilha do Retiro

JOGO 18

JOGO 19

SPORT

BRAGANTINO

SPORT

AMÉRICA-MG

SPORT

OPERÁRIO/PR

SPORT

SPORT

SÃO BENTO

CUIABÁ

SPORT

PARANÁ

SPORT

SPORT

CRICIÚMA

SPORT

VILA NOVA

SPORT

SPORT

BOTAFOGO-SP

SPORT

PONTE PRETA

ATL. GOIANIENSE

BR. DE PELOTAS

SPORT

GUARANI

CORITIBA

SPORT

SPORT

VITÓRIA

CRB

SPORT

SPORT

OESTE

SPORT

FIGUEIRENSE

SPORT

LONDRINA
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Historicamente, o Leão é um grande 
vencedor nas quadras de Pernam-

buco. Grandes jogadores e títulos importan-
tes já foram celebrados nas dependências 
da Ilha do Retiro e em várias quadras pelo 
mundo. No entanto, por uma série de fatores, 
durante três anos, o Clube não contou com 
a categoria adulta. Mas, em 2019, o Leão re-
ativou a principal categoria da modalidade 
e a volta foi ao estilo Sport Club do Recife: 
título na primeira competição disputada.

Sob o comando de Vanildo Neto, recifen-
se de 36 anos, treinador à frente de equipes 
rubro-negras de futsal desde 2005, o time 
adulto do Sport mostrou a verdadeira força 
do Leão e venceu a Copa Tronadon 2019, 
tradicional competição que abre o calendá-
rio da temporada em Pernambuco, realiza-
da entre os dias 13 e 26 de março, com jo-
gos de ida e volta. O título foi visto como um 
bom recomeço de trabalho. Em sua campa-
nha, o Sport bateu grandes nomes do futsal 

Futsal Adulto: Sport volta 
à categoria com título

local, como a Seleção de Pombos e o Santa 
Cruz. Além do título, conquistado de forma 
invicta, o Sport levou as premiações de Me-
lhor Goleiro, com Joselito, e Melhor Treina-
dor, com Vanildo Neto.

No entanto, Neto já prepara seus atletas 
para mais um desafio: A Copa Pernambuco, 
que teve início em abril e segue até junho. 
Para o treinador, a equipe deve utilizar os 
aprendizados da Tronadon para alcançar 
objetivos ainda maiores na temporada.

“A sensação de começar com o pé direito 
é boa demais. O intuito da competição era 
dar uma bagagem para o sub-20, que com-
põe mais da metade do time do adulto, e o 
entrosamento foi tão grande que começa-
mos a vencer e levantamos a taça de for-
ma invicta. Isso está até relacionado com a 
marca do Clube e a grandeza do Sport. Fo-
ram grandes jogos e agora estamos focados 
na nossa próxima competição”, finalizou o 
técnico.Fo
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Em duas competições nacionais, dis-
putadas no Sudeste do País, o basque-

te do Sport trouxe ótimos resultados para o 
Recife neste ano. No sub-14, os meninos do 
Sport ficaram em 5º lugar geral, no Campe-
onato Brasileiro da categoria, disputado em 
Minas Gerais. Já os garotos do sub-12 foram 
os campeões da Copa Minas Brasília Tênis 
Clube, no Distrito Federal.

Na categoria sub-14, a participação da 
nossa equipe foi destaque nacional, uma vez 
que disputaram a competição os 16 melho-
res times do Brasil e o Sport, com a quinta 
colocação geral, foi o clube nordestino mais 

bem colocado. Além disso, o Leão contou 
com o destaque da competição, o cestinha 
do Campeonato, que foi Raul Caldas, com 
uma média de 25,33 pontos por partida.

Já na categoria sub-12, o título veio para 
o Recife. Os meninos do Sport fizeram uma 
campanha perfeita em Brasília/DF, que foi 
coroada com o bom resultado na final: Sport 
66 x 49 Mackenzie/BH. Além do título, o 
Leão teve dois atletas na seleção do cam-
peonato: Miguel Coutinho e Tiago da Fonte. 
Parabéns ao Departamento de Basquete do 
Leão pelo empenho e pelos ótimos resulta-
dos.

Basquete do Leão traz bons 
resultados para o Recife

Nos anos 70 e 80 a patinação artísti-
ca era considerada uma febre entre a 

juventude e, no Recife, um dos lugares mais 
frequentados pelos adeptos do esporte era a 
Ilha do Retiro, que matinha suas instalações 
abertas para a modalidade até 1979. Agora, 
40 anos depois, mantendo o seu perfil histó-
rico de pioneirismo, o Sport volta a oferecer 
aulas da modalidade esportiva, que hoje é o 
único a disponibilizá-las para todas as ida-
des. 

Formada no berço do hóquei e da patina-
ção, na cidade de Sertãozinho (SP), Luciana 
Rodrigues Araújo tem em seu currículo anos 
de experiência como professora e atleta da 
modalidade. Para ela, a patinação tem tudo 
para fazer sucesso entre os recifenses.

 “Nossa intenção, neste recomeço, é for-
mar uma nova geração de patinadores aqui 
no Sport. Dar visibilidade ao esporte e fo-

mentar a participação de outras instituições, 
para que a gente possa competir aqui no 
Nordeste e também no Brasil”, afirmou Lu-
ciana.

Sobre os benefícios à saúde, Luciana afir-
ma que são muitos e que podem ser sentidos 
por praticantes de várias idades: “Para as 
crianças, trabalha muito a questão do equi-
líbrio e da noção espacial. Já para os adul-
tos e idosos, a prática da patinação trabalha 
a flexibilidade, equilíbrio, agilidade, força e 
resistência. Ajuda no desenvolvimento da 
coordenação motora global e da lateralida-
de, além de modelar a musculatura, princi-
palmente dos membros inferiores”.

Confira no quadro os dias e horários dis-
poníveis de aula:

Quarta e sexta – 10h às 11h
Terça e quinta – 14h às 15h e 18h às 19h.

Sport volta a oferecer patinação 
artística após 40 anos.
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A tradição do Sport Club do Recife nos    
esportes amadores e olímpicos já é 

bastante conhecida dentro e fora de Pernam-
buco. Com títulos em várias modalidades e 
categorias, as escolinhas do Clube são um 
grande celeiro de atletas e já saíram atletas 
como Joana Maranhão, medalhista olímpi-
ca na natação; Jaqueline, campeã mundial e 
olímpica no vôlei; Samira, campeã mundial 
no handebol, entre outros grandes nomes do 
esporte nacional.

Além da formação do atleta, o Clube se pre-
ocupa com a formação de cidadãos e cidadãs 
com valores e utiliza o esporte como forma de 
interação e desenvolvimento do corpo e da ca-
pacidade cognitiva das crianças e adolescentes. 
Com competições o ano todo, através das es-
colinhas, o Leão incentiva os pequenos rubro-

-negros a vivenciarem o Clube de perto. Depen-
dendo da modalidade, podem ser matriculadas 
crianças a partir dos sete anos de idade. Sócios 
têm desconto em todas os esportes.

– Futebol
– Futsal
– Basquete

– Vôlei
– Handebol
– Judô

– Remo
– Hóquei
– Natação

– Atletismo
– Tênis de Mesa
- Patinação Artística

HORÁRIOS – Para mais informações sobre categorias, horários e dias da semana, ligue:
(81) 3225-6700 ou para a coordenadora das categorias de base do Sport: 
Ângela Barros: (81) 9 8514-6535
Para fazer a matrícula são necessários os documentos:
Do responsável: Documento oficial com foto e cópia do comprovante de residência
Do atleta: Certidão de nascimento e atestado médico liberando a prática de atividade física.

Escolinhas da Ilha, faça 
parte dessa história

Confira as modalidades e faça sua escolha:

Passadas as eleições de dezembro últi-
mo, nosso Clube iniciou uma fase de muitas 
mudanças internas e também externas em 
sua gestão e na forma de se comunicar com 
seus aficionados e a sociedade em geral.

Este início de 2019 talvez seja um dos 
momentos mais difíceis que já passamos. A 
dificuldade de gerir um clube do tamanho 
do nosso é imensa e pede dedicação inte-
gral daqueles que estão à frente da gestão.

Nosso desafio é enorme, mas não é im-
possível. E não há fórmula mágica para 
vencê-lo. Mas dois ingredientes são indis-
pensáveis.

O primeiro deles e mais importante: é a 
nossa torcida.

Nosso Clube chegou ao tamanho que 
tem hoje carregado por essa imensa torci-
da, de perfil predominantemente popular. 
Guerreira e fiel, nunca abandonou o Sport, 
nem nos momentos mais difíceis. Somente 
ela tem o poder de nos levar de volta ao lu-
gar de onde nunca deveríamos ter saído: a 
Série A. 

O segundo ingrediente é o trabalho. Sob 
a batuta do Presidente Milton Bivar estão 

rubro-negros de grande valor. Um time de 
abnegados que enxergou o momento difícil 
pelo qual o Clube está passando e resolveu 
emprestar altas doses de profissionalismo, 
cada um em sua área. São advogados, con-
sultores, economistas, publicitários, enge-
nheiros, arquitetos, empresários, médicos, 
todos imbuídos do mesmo desejo de ver o 
Sport conquistar títulos e glórias.

Nossa função é ser o catalisador desse 
processo, ser a liga e o ponto de união entre 
a torcida e esse grupo de profissionais que 
tanto tem se dedicado ao clube. 

O Sport foi abraçado pela sua torcida e 
por esses abnegados. O título do Pernambu-
cano este ano é um marco desse abraço. “E 
o abraço, de tão forte, não tem separação”. A 
letra de nosso hino retrata fielmente o mo-
mento que vivemos agora. Vamos manter 
essa corrente forte e numa crescente até 
dezembro. Afinal de contas “a vida a gen-
te vive pra vencer. Sport, Sport, uma razão 
para viver!”

Por: Carlos Frederico de Melo

PREZADOS SÓCIOS E IMENSA 
TORCIDA DO SPORT
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Confira os Consulados do Leão no Brasil:

1º) Brasília (DF)
Local: Jardins D’Italia Restaurante
Contato: (61) 3233-9004
Endereço: Sia Trecho 3 Lt 725 735 SN Sul 
Trecho 3 | Zona Industrial Guara, Brasília, 
Distrito Federal, Brasil.
Cônsul: Ailton Valença

2º) Petrolina (PE)
Local: Alforria Restaurante
Contato: (87) 3861-5161
Endereço: Av. Cardoso de Sá, 552 A, 
Petrolina – PE
Cônsul: Hugo José Cavalcanti Coelho 
Pereira

Consulados

3º) São Paulo (SP)
Local: Rancho Nordestino
Contato: (11) 3106-7257
Endereço: Rua Manoel Dutra, Nº 498, Bela 
Vista, São Paulo – SP
Cônsul: Walfrido Freire

4º) Teresina (PI)
Local: Pernambuco Dream Bar
Contato: (86) 3223-7000
Endereço: Avenida Miguel Rosa, Nº 1610, 
Centro, Teresina – PI
Cônsul: Eder Barbosa de Lima

5º) Campinas (SP)
Local: Leão do Sudeste
Contato: (19) 99262-8130
Endereço: Rua Antônio Rodrigues, Nº 183, 
Parque Oziel, Campinas – SP
Cônsul: Jaelson Bezerra da Silva

6º) Manaus (AM)
Local: Restaurante Seu Luiz
Contato: (92) 3308.7531
Endereço: Rua Rio Mar, 151, Vieira Alves, 
Manaus
Cônsul: Paulo Eugênio Gouveia de Melo

7º) João Pessoa (PB)
Local: Pizzaria Família Pernambucana
Contato: (83) 98871-8047
Endereço: Av. Comandante Matos Cardoso, 
742 B, Castelo Branco, Joao Pessoa – PB
Cônsul: Andre Felipe Dos S. Marques Da Cunha

8º) Bezerros (PE)
Local: FOOT & BEER
Contato: (81) 3728-5597
Endereço: Rua Henrique Dias, 298, Santo 
Antônio – Bezerros – PE
Cônsul: Joao Batista Da Silva

9º) Maceió (AL)
Local: Disk Filé
Contato: (82) 3325-6622
Endereço: Avenida Dr. Mário Antunes 
Viêira, 278, Jatiúca – Maceió – AL
Cônsul: Kauã Braz Freitag

10º) Fortaleza (CE)
Local: Arrumadinho Pernambucano
Contato: (85) 98845-4558
Endereço: Avenida Ministro José Américo, 
nº 587, loja 4, Parque Iracema
Cônsul: Max Baldez Custodio

11º) Caruaru (PE)
Local: Bar do Bolinha
Contato: (81) 99985-1335
Endereço: Avenida Marcílio Francisco 
da Silva, 60, São Francisco
Cônsul: Rodolfo Rodrigues

12º) Nazaré da Mata (PE)
Local: Adega Restaurante e Pizzaria
Contato: (81) 99252-8636
Endereço: Rua Pascoal Carvalho, 68. 
Centro. Nazaré da Mata
Cônsul: Rodrigo Vieira De Melo De Andrade 
Lima

13º) São Cristóvão (SE)
Local: Cantinho do Sport
Contato: (79) 99137-6686
Endereço: Rua 1, Residencial São Cristóvão, 
número 11, no bairro de Roza Elze
Cônsul: Kléber Gusmão

O torcedor rubro-negro está com o Sport aonde quer que o time vá. E disso ninguém 
duvida. Em cada canto do País - e até mesmo fora dele - tem um apaixonado pelo 

Leão que não mede esforços para estar cada vez mais perto do Clube. Foi para retribuir essa 
fidelidade que, em 2015, o Sport criou o Consulado do Leão, descrito carinhosamente como 

“um pedacinho da Ilha do Retiro longe do Recife”. 
Atualmente, são vários Consulados espalhados por várias cidades do planeta. Os Con-

sulados do Leão servem como local de encontro e confraternização para a nação leonina. 
Atua, também, como ponto de apoio para adesão de novos sócios e, naturalmente, tem o 
papel de disseminar a paixão pelo
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Neste ano de 2019, pela primeira vez, os 
Consulados do Leão ultrapassaram as 

fronteiras nacionais. E o pioneirismo veio em 
dose dupla. Além de contar com o primeiro espa-
ço fora do Brasil, o Consulado de Toronto, no Ca-
nadá, foi criado por uma consulesa, Thereza Melo, 
sendo a primeira mulher a tomar à frente de um 
Consulado do Leão.

Inaugurado na semifinal do Campeonato Per-
nambucano, na vitória por 3 x 1, sobre o Salguei-
ro, no dia 7 de abril, o Consulado de Toronto não 
conta com sede fixa, mas junta dezenas de rubro-

-negros para acompanhar todos os jogos do Leão. 
“Quando me mudei, a pergunta que todo mun-

do fazia era como eu ia aguentar ficar longe do 
Sport e da Ilha. Acompanhar o Sport de longe 
deixa o coração apertado e sei que nossa torci-
da apaixonada está espalhada pelo mundo afora”, 
pontuou Thereza. “Fico muito feliz de poder re-
presentar nosso Clube e ser a primeira consulesa. 
Ameniza um pouco a saudade, compartilhando-
-a com outros torcedores que estão distantes do 
Recife”, finalizou.

A experiência em Toronto inspirou rubro-ne-
gros em outra cidade do Canadá. Em Montreal, na 
primeira vitória do Sport nesta série B, contra o 
América/MG, por 2 x 1, no dia 19 de maio, cerca de 
20 torcedores apaixonados enviaram suas ener-
gias positivas para o Leão, mesmo de longe.

“Depois de quase oito anos morando aqui, sen-
tia falta de juntar os amigos pra assistir os jo-
gos do Leão. Daí, esse ano resolvi tirar do papel 
a ideia do consulado quando vi que poderia criar 
um no exterior”, conta Tiago Mendonça, cônsul de 
Montreal.

Seguindo este “efeito dominó”, em outro ponto 

da América, desta vez em Atlanta, nos Estados 
Unidos, outro grupo de apaixonados pelo Sport 
tomou a mesma inciativa. 

Na vitória sobre o Londrina, por 3 x 2, no dia 24 
de maio, foi inaugurado o primeiro Consulado em 
terras norte-americanas, que, além da cidade de 
Atlanta, abrange outras quatro cidades da região: 
Marietta, Kennesaw, Woodstock e Sandy Springs. 
Lá, cerca de 30 “loucos” pelo Sport compartilham 
da saudade da Ilha, como afirma o Cônsul, Max 
Jordanni.

“Senti a necessidade de juntar os torcedores 
do Sport aqui na região, como sentimos falta de 
estar em jogos na Ilha do Retiro. Encontramos no 
consulado um ‘alento’ para podermos acompa-
nhar o nosso clube não só assistindo aos jogos, 
como seguir as últimas notícias e o dia a dia de 
nosso Leão”, afirmou Max.

Pelo mundo afora...

1º) Toronto (Canadá)
Contato: 
luteka89@hotmail.com 

Cônsul: Thereza Melo

3º) Atlanta (USA)
Contato: 
maxpsilva@icloud.com

Cônsul: Max Jordanni Pereira da Silva

2º) Montreal (Canadá)
Contato: 
https://www.facebook.com/consuladosportMTL
consuladodosportemmontreal@gmail.com 

Cônsul: Tiago Mendonça
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