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Setúbal, 29 de Janeiro de 2013
Assunto: Associação VIII Exército VFC não irá estar presente no Estádio da Luz
A Associação VIII Exército VFC é uma Associação sem fins lucrativos fundada em 19 de Outubro de 2007,
e é a base da claque de apoio ao Vitória Futebol Clube, o VIII Exército. Desde a nossa legalização e mesmo
anteriormente à mesma, há 14 anos que como claque acompanhamos o Vitória para todos os estádios, em Portugal
ou no estrangeiro, no entanto, no jogo que se irá realizar no dia 3 de Março de 2013 frente ao SL Benfica, não iremos
nos deslocar oficialmente ao estádio da Luz, apesar de alguns elementos da claque poderem estar individualmente
presentes no mesmo.
Esta decisão nada tem a ver com algum descontentamento com os jogadores e equipa técnica, estamos do lado
da nossa equipa e pedimos desculpa pela nossa ausência neste jogo, no entanto há situações que não podemos aceitar
e que nos levaram a tomar esta atitude, a referir:


Sempre nos deslocámos a todos os estádios e nunca tivemos qualquer problema relacionado com
violência, mesmo no próprio estádio da Luz tanto nós como os adeptos Vitorianos, têm sido um
exemplo de apoio ordeiro ao seu clube, pelo que não podemos admitir a nossa colocação de novo num
canto do estádio, a uma distância enorme do relvado, rodeados por grades por todos os lados. Em jaulas
infelizmente estão alguns animais, como somos contra o nosso enjaulamento quando temos um
comportamento completamente correto, recusamo-nos a ver um jogo aos quadradinhos, enjaulados e a
uma distância enorme dos jogadores da nossa equipa que desejávamos apoiar.



A Associação encontra-se legalizada desde 2007, tendo por isso o direito por lei de utilizar materiais de
apoio à equipa, como tambor e megafone, como essa utilização legal foi recusada na época anterior no
referido estádio e anda a ser recusada de novo, não queremos ser impedidos da utilização de material
que nos é autorizado utilizar por lei.



A recusa de muitos dos associados em assistirem a mais uma arbitragem com critérios desnivelados
naquele estádio.

Por estas razões iremos desta vez marcar o nosso protesto com a ausência oficial no referido jogo, esperando
que a nossa equipa compreenda as razões e que tudo possa fazer para que se houver uma disputa leal de 11 contra 11
tudo possa fazer por honrar a nossa camisola e dar uma alegria a todos nós.

FORÇA VITÓRIA!

A Direção da Associação VIII Exercito VFC

