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São Luís, Patrimônio Cultural Nacional e Mundial, Maranhão.

FMF – NOTA OFICIAL – 16jun2015
Falecimento do radialista e cronista esportivo

HERBERT FONTENELLE.
A FEDERAÇÃO MARANHENSE DE FUTEBOL - FMF, por intermédio de sua Diretoria e em nome de todos os seus funcionários, consultores e colaboradores, manifesta profunda consternação pelo falecimento em São Luís, nesta madrugada,
do comentarista e radialista esportivo HERBERT FONTENELLE.
Profissional militante de alto nível, membro da prestigiosa ACLEM, Fontenelle
trabalhou intensamente durante cerca de seis décadas nos rádios piauienses e
maranhenses (desde os anos 60), sempre evoluindo e colaborando de modo expressivo para o desenvolvimento do esporte maranhense, em especial do futebol. Com habilidade excepcional e voz sempre vibrante, Fontenelle se tornou a
referência definitiva como comentarista arguto, incisivo, crítico cáustico e objetivo do futebol, em todas as suas dimensões, fossem estas local, estadual, nacional e internacional.
Neste momento de grande tristeza para todos os desportistas maranhenses, a
FMF manifesta suas condolências à família enlutada de Herbert Fontenelle e aos
colegas de trabalho da ACLEM, equipe Mirante e membros do Conselho Deliberativo do Sampaio Corrêa Futebol Clube.
A FMF, por meio da Resolução nº 001/15, declara: (1) Observância de LUTO por
três dias no âmbito de suas atribuições e competições; (2) Afixação de placas in
memorian na sede desta entidade e nos Estádios Castelão e Nhozinho Santos,
por seus expressivos serviços prestados ao futebol maranhense; (3) Denominação do atual campo de futebol da FMF como CT – CENTRO DE TREINAMENTO
HERBERT FONTENELLE.
São Luís, MA, 16jun2015.

ANTONIO AMÉRICO LOBATO GONÇALVES
- Presidente da FMF -
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