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LLDIRETOR DE FUTEBOL DO INTER, RODRIGO
CAETANO LAMENTOU A MORTE DE CALÇADA:
‘RESPONSÁVEL PELO GIGANTISMO DO VASCO’

esportes
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OBITUÁRIO
ANTÔNIO SOARES CALÇADA

Presidente campeão morre
C
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ercado pelas taças conquistadas peloVasco,o corpo do
presidente mais vitorioso da
história do clube, Antônio Soares
Calçada,foi velado na noite de ontem na capela Nossa Senhora das
Vitórias, em São Januário. Aos 96
anos,o dirigente morreu pela manhã, em decorrência de uma infecção abdominal. Ele estava internado desde 10 de julho em um
hospital na Barra da Tijuca, Zona
Oeste. Seu corpo será velado até
o meio-dia em São Januário e, às
14h, será sepultado no Cemitério
São João Batista, em Botafogo.
Nascido em Portugal, Calçada desembarcou no Brasil aos 12
anos.Aos 19,ingressou no quadro
social do Vasco. Seis anos depois,
foi eleito conselheiro e,já em 1950,
assumiu seu primeiro cargo: diretor de Tênis de Mesa.Quatro anos
mais tarde, passou a ocupar a vice
-presidência de Futebol, percorrendo tal cargo nas gestões de José
da Silva Rocha, Manoel Joaquim
Lopes e Alberto Pires Ribeiro.
Entre 1983 e 2000, o ex-presidente comandou o clube e gravou
seu nome na história com a conquista de três Brasileiros (1989,
1997 e 2000), uma Libertadores
(1998), um Rio-SP (1999), uma
Mercosul (2000) e seis Cariocas
(1987, 88, 92, 93, 94 e 98).
Sua última participação na
política do Vasco foi na polêmica
eleição de 2017,vencida pelo atual

presidente Alexandre Campello,
quando concorreu à vice-presidência pela chapa de Júlio Brant.
Em nota oficial,oVasco lamentou o falecimento do ex-presidente e decretou luto de três dias.“Seu
Calçada,além de ter sido um grande presidente, foi supervitorioso.
A maioria dos grandes títulos do
Vasco teve a participação dele.Era
uma figura humana especial,querida por todos, uma pessoa sem-

“grande
amigo deixa
saudade!
Gratidão
eterna”

“Uma vida
dedicada
ao Vasco!
DescanSe
em PAZ”

“OBRIGADO
PELO APOIO
NOS MEUS
PRIMEIROS
ANOS NO RIO”

“PRESIDENTE
mais
vitorioso
da história
do clube”

“Descanse
em paz,
maior
presidente
do Vasco”

DINAMITE, EX-ATACANTE
E EX-PRESIDENTE

EDMUNDO,
EX-ATACANTE

EX-MEIA JUNINHO
PERNAMBUCANO

ROMÁRIO,
EX-ATACANTE

PEDRINHO,
EX-MEIA-ATACANTE

Homenagem
de Bebeto

calçada foi o
mandatário
que ficou por
mais tempo
no cargo:
18 anos
pre muito conciliadora, que agregava, sempre trabalhando pela
harmonia”, afirmou Campello.
Fla e Flu prestaram solidariedade aos familiares nas redes sociais,
assim como torcedores, funcionários, dirigentes e ídolos homenagearam no adeus ao presidente
que mais tempo dirigiu o clube: 18
anos.Em 2011,Calçada foi homenageado pelo ex-presidente Roberto Dinamite com o nome no
segundo maior ginásio do Complexo Esportivo de São Januário,
conhecido como“Forninho”.

Um dos grandes feitos de
Calçada foi contratar Bebeto junto ao Flamengo, em
1989. Aproveitando que o
‘Baianinho’ tinha situação
contratual indefinida com
o Rubro-Negro, ele começou a assediar José Moraes,
que na época era procurador do craque, e ao mesmo
tempo negava à imprensa
o interesse em contratá-lo.
Bebeto fechou com o Vasco e foi campeão brasileiro naquele ano. Ontem, o
ex-atacante prestou sua
homenagem: “Há pessoas
que marcam nossa história
e deixam uma parte delas
em nós. Seu Calçada foi esse tipo de ser humano, inesquecível e muito marcante
em minha vida! Meu coração chora, mas ele (Calçada) está em um lugar muito melhor que nós, sendo
recebido com festa e com
muito amor, como o senhor sempre nos ensinou!
Que Deus conforte o coração da sua família que amo
tanto! O senhor fez história
e marcou minha história!”
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Calçada com Dinamite (no alto) e com Bebeto, Luisinho e Eurico

