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Clube prolongou parceria por mais 10 anos
 
 O Sporting prolongou por mais dez anos o vínculo que o ligava às instalações da Cidade Universitária,
em Lisboa, onde as equipas do futebol de formação, o râguebi e alguns atletas leoninos treinam e
usufruem dos relvados e pistas.
A prolongação do contrato, que prevê ainda que o Sporting invista nestas instalações, foi assinada
esta quinta-feira pelo presidente Bruno de Carvalho, pelo vice-presidente Vicente Moura e pelo reitor
da Universidade de Lisboa António Cruz Serra.
 É de facto uma parceria de que precisamos para a formação, para o futebol, para a utilização dos
espaços técnicos e dos relvados. O estádio universitário tem condições excecionais mas também tem
despesas e o Sporting vai aqui investir algumas verbas no sentido de renovar e modernizar as
instalações que vai utilizar , revelou Vicente Moura.
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Parte da formação do futebol e a equipa de râguebi do Sporting já treinam e utilizam relvados daquele
complexo Por Record O Sporting anunciou esta quinta-feira que renovou o protocolo com a
Universidade de Lisboa, estabelecendo um acordo que prevê a utilização de instalações do Estádio
Universitário nos próximos 10 anos e o investimento leonino em algumas das valências. Parte da
formação do futebol e a equipa de râguebi do Sporting já treinam e utilizam relvados daquele
complexo desportivo e o vice-presidente leonino Vicente Moura manifestou o desejo de que se estenda
no futuro a outras modalidades. "O Estádio Universitário tem condições excecionais, mas também tem
despesas e o Sporting vai aqui investir algumas verbas no sentido de renovar e modernizar as
instalações que vai utilizar. Espero que este protocolo tão importante tenha cópias para outras
modalidades. Aqui também treina a equipa de râguebi, provavelmente também seria bom que o
atletismo pudesse usufruir destas pistas, e acho que estamos num ponto de partida e não num ponto
de chegada", afirmou Vicente Moura. O Reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra,
destacou, por seu turno, que esta parceria com o Sporting pode potenciar a utilização do recinto
"porque o Estádio Universitário foi integrado na Universidade de Lisboa, mas está ao dispor de toda a
comunidade da cidade". "Espero que seja uma colaboração que traga muita juventude para praticar
desporto aqui no estádio e que faça com que as instalações, de que nos orgulhamos e que têm esta
qualidade visível, sejam utilizadas por aqueles a que se destina, que é a comunidade de Lisboa",
concluiu.
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