Derlei: «Sporting deu-me tudo»
Segunda, 23 Fevereiro 2009 08:43

AVANÇADO ADIA PARA MAIO DECISÃO SOBRE FINAL DE CARREIRA
Derlei não diz não, em definitivo, à possibilidade de prosseguir a carreira após o final da
época. O Ninja quer reservar a decisão para maio, mas admite que se sente confortado pelo
apoio do clube, desde logo dos adeptos, deixando assim perceber que esse fator poderá
levá-lo a reconsiderar. 'O Sporting deu-me tudo o que precisava', reconheceu, ontem, em
declarações ao Domingo Desportivo, da RTP. 'Vejo que os adeptos têm dado muita força e
eles têm sido fundamentais, como no dérbi – com eles nós crescemos em campo. A direção
também tem dado apoio. Temos de esperar pelo fim da época e nessa altura chegar a um
acordo. Ainda é cedo.'
O avançado tem alternado entre a condição de titular e suplente mas garante que continua
comprometido com os objetivos da equipa. 'O treinador sabe que pode contar comigo em
determinados jogos e em determinados momentos.'
Bayern e FC Porto
Depois da vitória no dérbi, onde 'o segundo golo de Liedson foi o momento mais determinante',
Derlei espera, dentro de uma semana, após a visita ao Dragão, estar 'a 1 ponto do FC Porto.'
'Acredito que podemos ganhar no Dragão', afirmou, considerando que o campeonato 'continua
em aberto'. 'O FC Porto tem uma vantagem considerável, mas a diferença pode ser
recuperada.' A confiança é a mesma para a Champions. 'Temos a convicção que podemos
ganhar ao Bayern. Se chegámos aqui é porque temos qualidade.'
Mourinho e Bento
Derlei revelou que tinha o São Paulo como clube do coração, em criança, e que em Portugal
esse lugar é agora do Sporting. O Ninja salientou a época de trabalho com José Mourinho –
'hoje todos são amigos' –, considerou Paulo Bento 'um cara muito compreensivo' e elegeu
Éder, ex-U. Leiria e Boavista, o 'melhor amigo' de 'vários' no futebol. O luso-brasileiro não
guarda mágoa de não ter representado qualquer seleção. 'Tenho orgulho da minha carreira.'
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