Rui Costa
Presidente
Sport Lisboa e Benfica
Via e-mail: rcosta@slbenfica.pt
Exmo. Sr. Rui Costa,
Escrevo em nome da People for the Ethical Treatment of Animals do Reino
Unido – as entidades PETA têm mais de 9 milhões de membros e apoiantes em
todo o globo – para solicitar que a Vitória, a Gloriosa, e quaisquer outras águias
mantidas no Estádio da Luz, sejam retiradas e substituídas por mascotes
humanas.
Um estádio cheio de luz e de adeptos turbulentos não é lugar para animais – e
aqueles que são trazidos para estes locais muitas vezes tentam escapar, como
aconteceu no Estádio da Luz há alguns anos. Sob estas condições, as aves
frequentemente assustam-se e ficam desorientadas e em pânico – colocando-se e
a outros em risco. A PETA tem registos detalhados de incidentes que envolvem
aves usadas como mascotes noutros estádios – incluindo um falcão que aterrou
na cabeça de um adepto, enterrando as garras no seu couro cabeludo. Noutro
incidente, um adepto desordeiro esmurrou a águia mascote da equipa rival.
Simplesmente, o lugar das águias não é em eventos desportivos. Na natureza,
estas aves magníficas percorrem vastos territórios, passam a maior parte do seu
tempo acima das árvores, vogam livremente e caçam em espaços amplos. Às
que são usadas apenas para exibição é negada a oportunidade de se engajar em
seu comportamento natural, o que leva a frustração e stress extremos.
Hoje, a maioria das pessoas entendem que, tal como diz, em parte, o moto da
PETA, “os animais não nos pertencem para usar em entretenimento”. Por esta
razão, muitas equipas desportivas, tanto profissionais como universitárias, usam
apenas humanos voluntários vestidos de mascotes, e não animais assustados.
Artistas fantasiados podem liderar aplausos, reagir à multidão e animar a equipa
– coisa que animais não podem fazer.
Se Vossa Excelência concordar em retirar as aves para um santuário, a PETA
cobrirá os custos e substitui-las-á por uma fabulosa fantasia de águia que será
certamente um êxito junto dos adeptos do Benfica. Por favor juntem-se a outros
clubes que mostram compaixão pelos animais, comprometendo-se a não usar
animais vivos como mascotes.
Respeitosamente,

Mimi Bekhechi
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