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Aula Magna para os magos da ginástica
O anfiteatro esteve lotado durante as três sessões de domingo que integraram o Sarau Anual, aspecto realçado pelo

Presidente Bruno de Carvalho como "mais uma enorme demonstração da força do Sporting Clube de Portugal"



Se
ainda há quem defen-

da que domingo tem,

obrigatoriamente, de ser

o imaculado dia do des-

canso, essa já não será a opinião
das mais de 4.000 pessoas que

passaram pela Aula Magna da

Reitoria da Universidade de Lis-

boa para se agitarem, e de que
maneira, ao som da "Sporting
FM - As músicas que nos fazem

mexer! 1906" A verdade é que,
no Clube mais eclético de Portu-

gal, não há momentos em que se

possa diminuir a intensidade do

Esforço, o ritmo da Dedicação
ou a proporção da Devoção e foi

num ambiente de Glória que os

ginastas 'leoninos' honraram o

lema.

Antes do abrir das cortinas,

e porque no Sporting haverá

sempre tempo para oferecer

reconhecimento àqueles que
elevam o nome da instituição,

Diogo Abreu foi aplaudido de

pé por toda a plateia, depois de

Bruno de Carvalho ter subido ao

palco e ter afirmado que "esta é

mais uma demonstração da for-

ça do Sporting" No mês de Abril,

o atleta assegurou a única vaga
masculina de trampolins para
os Jogos Olímpicos, tornando-se

no primeiro atleta da modalida-
de do Clube a marcar presença
no maior evento desportivo do

Mundo. Se por si só, este marco

já é um autêntico espectáculo,

imagine aquilo a que se assistiu

de seguida...
Foi por entre as brechas das

portas que os magos mais novos

tentavam espreitar a actividade

de abertura, mas estava lá a pro-
fessora Olga Lima, com mais de

50 anos de experiência, pronta

para serenar os seus pupilos.
"Saiam daqui, a sessão vai co-

meçar!" soltou, mais do que uma

vez, na direcção dos miúdos que
se empoleiravam uns em cima

dos outros para tomar nota da

prestação dos colegas. No cen-

tro de todas as atenções, dan-

çava-se a "Cinderela" de Carlos

Paião, ao mesmo tempo que se

ia contrariando a letra, pois com
tamanho talento não há idade

que não tenha valor. Tocou-se

o fado para que os ginastas se-

niores provassem que ainda

não querem entrar na "Casa da

Mariquinhas" até porque conti-

nuam prontos para sentir a voz

de Amália Rodrigues. O Quadro
de Saltos de Elite pulou com o

objectivo de cumprir o "Amor a

Portugal" de que tanto fala Dul-
ce Pontes e, quando apareceu
Freddie Mercury a pedir "Don't

Stop Me Now" a Mista já era um
dos últimos grupos da noite. Eis

que chegou a única voz capaz
de, à sua maneira, declarar que
o fim estava próximo: Frank Si-

natra levou os participantes para
cima do local onde brilharam
durante duas horas e a música

baixou para que o auditório gri-
tasse que nem ao domingo se

deixa de fazer tudo para ver o

Sporting sempre na frente.


