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CHEGOU o domingo dos
excessos para os ameri-
canos. Amanhã, durante
a tarde, familiares e ami-
gos reúnem-se para as-

sistir ao momento desportivo do
ano — o Super Bowl — numa es-
pécie de liturgia em que participam
milhões de pessoas nos Estados
Unidos. E, também, em mais de
duzentos países, onde o futebol
americano tem adeptos.

New Orleans Saints e Indiana-
polis Colts discutem, a partir das
11 horas, o troféu Vince Lombar-
di, entregue ao campeão da NFL
(Liga de futebol americano). Ven-
cedores, respectivamente, da NFC
(National Football Conference) e
AFC (American Footbal Confe-
rence), Saints e Colts foram, tam-
bém, as melhores equipas da
fase regular. É a primeira vez
em 16 anos, aliás, que os me-
lhores dessa fase disputam o
Super Bowl. No caso dos Saints,
é mesmo a primeira vez que a
equipa de Nova Orleães chega
ao grande jogo, enquanto o seu
adversário já foi campeão qua-
tro vezes, a última em 2007.

O Super Bowl é, no entan-
to, muito mais do que o maior
espectáculo desportivo dos Es-
tados Unidos. O que já não se-
ria pouco. Nos últimos dias,
Miami — Florida recebe pela
10.ª vez o Super Bowl —foi o
palco da América: Nelly Fur-
tado e Rihanna foram algu-
mas das estrelas que deram
concertos, por estes dias.

Por

NUNO PARALVAS
M a s o
g r a n d e
momen-
to musical
vai perten-
cer aos The
Who, grupo in-
glês que vai actuar ao intervalo, su-
cendendo na honra a Bruce Springs-
teen. Curiosamente, os Colts
entram, no seu estádio, ao som de
uma música de Roger Daltrey e Pe-
te Townshend. O primeiro diz-se
identificado com Nova Orleães e vai
puxar pelos Saints, o segundo, para
contrariar, apoia os Colt. Queen La-
tifa também vai participar na festa,
mas o privilégio de cantar o hino
pertencerá a Carrie Underwood,

vencedora do programa American
Idol (Ídolos, em Portugal).

Os anúncios televisivos são ou-
tra grande atracção da transmis-

são televisiva, que a CBS vai assegu-
rardurantecercadeoitohorasemeia.
Criatividade à solta dos comerciais,
numa espécie de competição que le-
vou, nos últimos anos, a empresa
Anheuser-Busch(cervejaBudweiser)
a gastar 225 milhões de euros.

COLTS FAVORITOS
Os especialistas dão o favoritismo

aos Colts. O registo das equipas que
vão pela pela primeira vez ao Super
Bowl (4 vitórias e 15 derrotas) des-
favorece os Saints. Mas há outra ra-
zão para se acreditar na vitória da

equipa de Indianapolis — Peyton
Manning, quarterback dos Colts.
Eleito o jogador mais valioso da épo-
ca, Manning vai ser, também, o jo-
gador mais bem pago da NFL. É pro-
messa do dono dos Colts, Jim Irsay,
que espera renovar o contrato de
Manning (acaba no fim da próxima
época). Para isso vai ter de largar os
cordões à bolsa, logo ele que sabe o
que custa ganhar, pois trabalhou nas
bilheteiras do clube quando o seu
pai era o dono. Em 2004, o quarter-
back assinou um contrato de 71,7
milhões de euros.

Os Colts chegam ao Super Bowl
depois de sensacional época regu-
lar (14-2), durante a qual estabele-
ceram recorde de 25 vitórias se-

As duas melhores
equipas chegam
à grande final. Saints
nunca lá estiveram

guidas (em duas épocas). Nos
play-off eliminaram os Bal-
timore Ravens (20-3) e os
New York Jets (30-17). Os
Saints (13-3 na época re-
gular) deixaram para trás
no play-off os Arizona
Cardinals (45-14), fina-
listas vencidos da últi-
ma edição do Super
Bowl, e os Minnesota
Vikings (31-28). No
ano passado, os Pitts-
burgh Steelers vence-
ram o Super Bowl na
última jogada. Se o
jogo acabar empata-
do, decide-se em
morte súbita.
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CURIOSIDADES f
Estádio Sun Life recebeu obras de
remodelação no valor de 181 milhões de
euros para receber o Super Bowl.
75.540 pessoas assistem ao vivo.

Bilhetes: entre 361 e 723 euros.

Troféu Vince Lombardi, em honra ao
antigo treinador dos Green Bay Packers,
é de prata, tem 53 centímetros e pesa 3
quilos. Vale mais de 18 mil euros.

Vencedores ganham 60 mil euros;
derrotados 30 mil. A equipa que vence
pode distribuir 150 anéis, normalmente
de ouro e diamante.

Mais mulheres assistem ao Super Bowl
do que à cerimónia dos Óscares.

É o segundo dia em que os
americanos mais comem — só

superado pela Acção de
Graças.

Consomem-se 14,5
toneladas de batatas fritas.

Vendas de piza sobem 35
por cento, comparando com
um domingo normal, em

que os americanos comem
em média 30 milhões de pizas
(350 fatias por segundo).

Aumento de 20 por cento do
consumo de anti-ácidos no dia
seguinte.

Seis por cento de pessoas não aparece
no trabalho na segunda-feira.

Reúnem-se em média 17 pessoas por
grupo para assistir ao jogo.

Apenas cinco por cento de americanos
vê o jogo sozinho.

Dos 10 programas mais vistos de
sempre nos EUA, 9 são Super Bowl.

A edição surge em numeração romana
porque a época inicia-se no ano
anterior.

Só no dia de St. Patrick’s há mais
acidentes de viação devido ao álcool.

Das pessoas que assistem ao jogo,
35 por cento apresenta os gastos como
despesas na empresa.

Nos quatros dias anteriores, gastam-se
mais 36 milhões de euros em comida.

São produzidas 72 bolas para o Super
Bowl. Durante a época fabricam-se 700
mil bolas.

232 países vão poder assistir ao vivo na
televisão. Transmissões em 33 línguas.

CBS transmite pela 17.ª vez o jogo,
superando a NBC (16).

Cooper Manning, irmão mais velho de
Peyton, quarterback dos Colts, é um
dos melhores amigos de Drew Brees,
quarterback dos Saints.

Drew Brees, quarterback dos Saints,
é alérgico ao glúten. Não pode
beber muitas das bebidas que lhe
oferecem.
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O domingo dos americanos

DICIONÁRIO f
‘DOWN’. Cada equipa possui na fase
ofensiva quatro downs — tentativas
— para avançar no mínimo 10 jardas,
9,1 metros. Caso consiga um down,
conserva a bola.
‘TOUCHDOWN’. É o equivalente ao
ensaio no râguebi, com a diferença de
não ser necessário o jogador tocar
com a oval no chão, bastando estar
nessa área.
‘FIELD GOAL’. Tentativa, ao pé, de
colocar a oval por entre os postes.
‘QUARTERBACK’. É a posição mais
importante em todos os desportos
colectivos. O quarterback é uma
espécie de número 10 no futebol, o
cérebro da equipa. Joga apenas no
ataque e é quem decide, em
colaboração com o treinador, qual a
estratégia da equipa: passe curto,
passe longo, ou até avançar sozinho.
‘WIDE RECEIVER’. Tem a agilidade
de um base no basquetebol e é, por
norma, um jogador rápido que actua
junto à linha e que recebe o passe do
quarterback.
‘RUNNING BACK’. É o jogador que
recebe a bola do quarterback para
tentar correr com ela, ganhando
jardas num jogo chamado curto.
‘LINEBACKER’. Jogador defensivo,
tem por missão secundar a primeira
linha da defesa, preocupada com os
passes curtos, tentar interceptar os
passes longos, e encontrar uma falha
na linha ofensiva adversária para
tentar placar o quarterback.
‘BLITZ’. Estratégia defensiva das
mais usadas que consiste em colocar
pressão no quarterback adversário
através da acumulação de jogadores
sobre o estratega do oponente.

Estados Unidos paralisam amanhã para ver a 44.ª edição do Super Bowl dNew Orleans Saints
e Indianapolis Colts discutem o troféu d Jogo é muito mais do que um espectáculo desportivo

NEW
ORLEANS SAINTS

VS
INDIANAPOLIS COLTS

Amanhã (23.00 horas)
Transmissão em directo

na Sport TV 2, Sport TV HD
e ESPN America
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j MARQUES COLSON.
‘Wide receiver’ preferido
de Drew Brees, recebeu 70 passes,
completando 1.074 jardas. Aos 26
anos é uma das principais armas
dos Saints. Esta época conta
com 9 ’touchdowns’

DREW
BREES. Ficou em
segundo lugar na
votação para jogador
mais valioso da
época, atrás de

Peyton Manning, mas
Drew Brees, 31 anos,

apresenta números
impressionantes — 4.388
jardas para 34 ‘touchdowns’
— que foram reconhecidos

pelos donos das equipas e
treinadores, que o elegeram
o jogador do ano. Brees

tem uma percentagem
extraordinária de passes

certos 70,6, contra 68,8 de
Peyton Manning. Gosta de
atacar depressa. E quase
sempre bem

j

iPEYTON
MANNING.

Considerado
um dos melhores

‘quarterbacks’
de sempre,

Peyton Manning,
33 anos, soma 209
jogos consecutivos

na NFL,
só superado por

Brett Favre, 40 anos,
‘quarterback’

dos Vikings (309).
É o único, porém, que foi

eleito quatro vezes
o jogador mais valioso,

contando com esta época.
É também um dos quatro
‘quarterbacks’ de sempre

a chegar à marca de 50 mil
jardas. Vai ser, também,

o jogador mais bem pago
da NFL, prometeu

o dono dos Colts
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j REGGIE WAYNE. É o melhor ‘wide
receiver’ dos Colts. Esta época soma
10 ‘touchdowns’, 100 recepções e
1.264 jardas. Aos 31 anos, na sua
nona época na NFL, sempre nos
Colts, Wayne está a fazer uma
das melhores temporadas
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Danica Patrick... encantadora

jGrupo conservador tem anún-
cio contra o aborto; 30 segundos
valem 3 milhões de dólares

Publicidade gera forte polémica

Cinquenta e um por cento dos
cerca de 162 milhões de espectado-
res que assistem ao Super Bowl es-
tão mais interessados nos anúncios
publicitários que passam na televi-
são durante o jogo do que no resul-

tado final, revelou um estudo pu-
blicado no ano passado. Este ano,
então, têm mais um motivo para es-
tarem atentos. Pela primeira vez, a
expectativa gerada para ver os me-
lhores spots do ano carrega o lastro
de polémica — Tim Tebow, quar-
terback dos Florida Gators, da Uni-
versidade local, vai fazer propagan-
da por um grupo conservador

evangélico — Focus on
the Family. Espera-se que
Tebow, 22 anos, faça cam-
panha contra o aborto, em-
bora sem alguma vez dizer
essa palavra. A mãe de Tebow,
Pam, recusou seguir os con-
selhos médicos para inter-
romper a gravidez. Várias as-
sociações protestaram contra
a CBS, que recusou um anún-
cio de um site que promove en-
contros entre homossexuais. Es-
p e ra - s e q u e o s s p o t s d e
publicidade continuem a diver-
tir os espectador, como é tradi-
ção. As empresas apostam forte
(Danica Patrick, piloto da IndyCar
promete arrasar) — afinal pagam 3
milhões de dólares (cerca de 2,2 mi-
lhões de euros) por 30 segundos.

AP

Simpsons fazem publicidade à Coca-Cola

AP

Doritos tão importantes como a mãe?
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