
28 de Setembro de 2013: Luís Filipe Vieira fala na zona mista após o empate caseiro por 1-1 frente ao 
Belenenses na época 2013/14. Benfica estava em 5.º lugar com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 

Mito Facebook: V. Guimarães – Sporting
LFV: Hoje a nossa equipa não esteve à altura. Assumimos que não fomos uma equipa competente. Aquilo que tínhamos a 
dizer aos nossos jogadores, já dissemos. É algo que é notório e qualquer benfiquista não deve estar nem feliz e nem satisfei-
to com aquilo que viu no nosso estádio.

Ataque de LFV à arbitragem
Outra situação que é clara é que nós à 6.ª jornada temos 4 penalties que não são marcados, dois golos obtidos em 
fora-de-jogo e é lógico que é algo que nos começa a preocupar. Já estão a preparar faixas para quem quer que seja mas 
quero recordar a estes senhores todos que nós dependemos de nós próprios. Não estivemos bem, não fomos compe-
tentes mas um golo fora-de-jogo daquele tamanho dá para dizer: Ou é cego, ou não tem a mínima competência. Como 
nós dissemos, não fomos competentes e esse senhor também não tem competência para estar aqui num campo relva-
do como esteve a apitar este jogo. Há outras equipas que por vezes não são competentes mas têm sempre o 12.º jogador 
a ajuda-los. Aliás, ontem foi bem claro aquilo que se viu também pelo mesmo senhor, neste caso não estar a falar do 
Pedro Proença, pois penso que o erro não foi dele mas sim do Senhor Bertino que já no jogo no Dragão com o Benfica 
também deixou passar um fora-de-jogo de metro e meio ou dois metros. Isto compete a quem está a dirigir a arbitra-
gem olhar para o que se está a passar porque é muito grave, os erros são flagrantes e têm sempre os mesmos destina-
tários. Nós vamos continuar a trabalhar e o apelo que faço aos benfiquistas é que nas alturas menos boas temos de saber 
defender aquilo que é nosso e quem não souber defender o que é ser benfiquista e revoltarmo-nos em qualquer sítio com 
aquilo que nos estão a fazer e com o Benfica que nos temos de defender e cada vez mais nos impormos porque merecemos 
como clube e instituição que somo. Não podem continuar a brincar com o Benfica como andam a brincar. Assumidamen-
te não fomos competentes, mas também alguém dá sempre ajuda a quem quer que seja e neste caso o Benfica é sempre 
nitidamente prejudicado. Por isso, neste momento sentimo-nos revoltados com aquilo que se está a passar e estamos 
tristes porque aquilo que hoje produzimos não foi aquilo que os benfiquistas pretendiam.


