O SPORT LISBOA E BENFICA EM SOLIDARIEDADE
COM O POVO DO HAITI
O Haiti, cuja a capital é Porto Príncipe, é
um pais das Caraíbas que preencha uma
parte da Ilha Hispaniola, fazendo fronteira
com a Republica Dominicana, tendo a leste
como
territórios
mais
próximos
as
Bahamas a noroeste Cuba, a norte Turks e
Caicos e a sudoeste Navassa. Segundo dados de vários historiadores,
esta ilha foi ocupada a mais de 7000 anos, e os primeiros habitantes
que na altura era conhecida
como Quisqueya foram os
índios arauaques ou taínos e
Caraíbas. A 5 de Dezembro
de 1492 Cristóvão Colombo
passou por uma ilha a que
deu o nome de Hispaniola,
mas a maior parte dos seus
habitantes já tinham sido
mortos e escravizados pelos
inimigos, sendo mais tarde
ocupada pelos Franceses
que mudaram o nome da
ilha para São Domingos.
(fig. 2 – Bloco de Cristóvão Colombo) Para
homenagear estas viagens de Cristóvão Colombo, os CTT de Portugal emitirão uma Emissão
em 1992 – TEMA EUROPA CEPT – 5º CENTENÁTRIO DA DESCOBERTA DA AMÉRICA. Os
desenhos foram da autoria de Lima Fernandes alusivo as Viagem de Cristóvão Colombo. A
Impressão foi em Off-set pela Imprensa Nacional da Casa da Moeda em papel esmalte e
folhas de 50 selos com denteado de 12 X 12 ½. Paralelamente aos selos foram emitidos 6
blocos (fig.2) todos diferentes com taxa de 260$00 e denteado de 12 X 12. Estes selos foram
emitidos unicamente em blocos e postos em circulação a 22 de Maio de 1992 cuja a tiragem
foi de 370 mil exemplares de cada bloco. O Haiti tem uma superfície de 76.192

Km2, e cerca de 10milhões de habitantes. No ano de 1794, após uma
revolta de escravos o Haiti foi o primeiro país do mundo a abolir a
escravidão. Ao longo dos anos o povo do Haiti tem sido um povo
massacrado, mantendo uma longa luta pela liberdade do povo negro.
Mas infelizmente tem sido um pais sem o mínimo de condições para
viver, aonde existe os piores índices de corrupção, desemprego,
condições sanitárias, e acima de tudo estão metidos numa das
maiores guerras civis, e infelizmente com tendências a piorar. Como

diz o povo “ Uma desgraça não vem só “ o Haiti sofre um violento
sismo que acaba de derrubar a capital Porto Príncipe. Felizmente
muitos países reapoderam aos apelos de ajuda humanitária,
prometendo fundos, diversas expedições de rasgaste, equipas médias
e engenheiros. Segundo notícias que nos tem chegado através da
imprensa, o país ficou sem sistemas de comunicação, transportes
aéreos, terrestres e aquáticos. A maioria dos hospitais e redes
eléctricas foram todos danificados. A razão deste meu artigo é para
salientar A ATITUDE DE SOLIDARIEDADE FEITA PELO SPORT
LISBOA E BENFICA , tendo organizado um jogo que opôs velhas
glorias e muitas estrelas do Benfica que muitas glorias deram ao
clube , e os Amigos de Zidane, cujo o resultado foi o menos
importante ficando empatados a 3-3 mas o que é de destacar foi A
RECEITA DESTE JOGO AONDE FORAM VENDIDOS CERCA DE
60.000 BILHETES QUE RENDEU MEIO MILHÃO DE EUROS,
SENDO TODA DOAD AO POVO DO HAITI. O Benfica como clube
multidesportivo, com um historial invejável, com um passado cheio
de muitas glórias mais uma vez demonstrou que através dos
todos os elementos do Benfica, jogadores, direcção,
funcionários sócios e simpatizantes que estão sempre
presente a ajudar nestas iniciativas de solidariedade. Não é
por acaso que o SPORT LISBOA E BENFICA É CONSIDERADO A
NIVEL MUNDIAL COMO UM DOS MELHORES CLUBES DO
MUNDO, E FOI CONSIDERADO PELA “ IFFHS ” COMO O NONO
MELHOR CLUBE DO SÉCULO XX.
(Fig.3) Bilhete que deu acesso á
entrada para ver o jogo que o Sport
Lisboa
Benfica
organizou
em
solidariedade com o povo do Haiti

(fig. 4) Verso do Bilhete

(fig.5) Estádio da Luz.
Para o Sport Lisboa e
Benfica, foi uma grande
honra a Final do Euro
2004, ter-se realizado no
Estádio da Luz,” POIS FOI
CONSIDERADO PELA UEFA
COMO
UM
DOS
MELHORES ESTÁDIOS DA
EUROPA.” Este postal
máximo duplo foi editado
pelo Jornal o Jogo. O Selo
de € 0.30 da Emissão
Estádios da UEFA Euro
2004. Os desenhos são de autoria de Acácio Santos. A Impressão foi em offset por Joh
Enshedé sobre papel esmalte em folhas de 50 selos cada com denteado 14 X 14 ¼. Foram
emitidos 350 mil selos de cada estádio, com a taxa € 0.30, policromo, de cada das 10
gravuras que fazem parte desta série. Esta emissão foi posta em circulação a 28 de Abril
2004.
Com esta atitude do Sport Lisboa e Benfica é sempre de louvar, pois
o Benfica não é um clube de pratica diversas modalidades, sendo
algumas deles que muito honra o Benfica e Portugal. O Benfica além
das diversas modalidades é um clube que está sempre presente
nestas causas de solidariedade sempre pronto a ajudar os mais
desprotegidos e mais carenciados Esta “ MISTICA BENFIQUISTA”
que qualquer Benfiquista preza ter é um dom que já nasce com o
verdadeiro Benfiquista. Esta mística faz parte da condição de cada
benfiquista, pois é uma condição intransmissível que se traduz em
palavras e actos, conforme exemplos dados presentemente.
” Como Benfiquista que sou de alma e coração, cada fez tenho mais
orgulho de pertencer a este clube, na só pela parte desportiva, mas
pelo exemplo de solidariedade que nos tem dado, pois está sempre
pronto a ajudar os mais desprotegidos e mais necessitados. Só é
pena que este exemplo não seja seguido pelos outros clubes”.
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