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Viagem à nova escola leonina que
tem a chancela de Aurélio Pereira pio-u



SPORTING

MEIO MILHAR
DE MIÚDOS
NO CORAÇÃO
DO LEÃO

Primeira Escola Academia a ser
100% leonina arranca já em janeiro.
E fica junto ao Pavilhão João Rocha

Luís Mota
desporto @m.p

formação Está em curso a requa-
lifí cação da área junto ao Pavilhão

João Rocha. Não é uma zona que
precise de obras e construção, en-
tenda-se, mas precisava de ganhar
vida. E nada melhor do que 500
crianças a jogar à bola para dar ou-
tra dinâmica ao espaço edificado
há pouco mais de um ano. Daí que
o Conselho Diretivo do Sporting,
liderado por Frederico Varandas,
acabadinho de ganhar as eleições
no início do último mês de setem-
bro, tenha tomado logo a decisão
de avançar com a primeira Escola
Academia Sporting (EAS), que
será assumida a 100% pela SAD
verde e branca, contou ao JN Luís

Raia, coordenador do projeto (ver
peça ao lado). E mais: Aurélio Pe-

reira, ícone da formação leonina,
não foi esquecido e empresta o

nome ao projeto que arranca no
dia 3 de janeiro.

As pré-inscrições abriram na pas-



sada segunda-feira e a adesão, pelo
que foi possível apurar, está a ser
muito positiva. Estão 500 vagas
em aberto e amanhã os miúdos

podem deslocar-se aos campos
junto ao Pavilhão João Rocha para
terem uma primeira sensação do

que será treinar no clube do cora-

ção. Ou não, já que as inscrições
não são limitadas a sócios, adeptos
ou simpatizantes. Apoiantes de

outros clubes, que valorizem a for-

mação verde e branca, podem
também inscrever os respetivos
filhos, desde que estejam dentro
dos parâmetros de idade: dos 4 aos

11 anos. O "Open Day" de amanhã
decorrerá entre as 16 e as 18 horas

(ainda a tempo de poderem ver ao
vivo o Sporting-Aves, às 20 horas).

Já em relação aos horários, serão
criados vários períodos de treino

para os mais novos, que de segun-
da a sexta-feira serão entre as

16.30 e as 20 horas, sendo que a
maior afluência é esperada, pelos
responsáveis leoninos, a partir das

18 horas. Ao sábado, o horário será

das 9 às 13 horas. Domingo ficou
em aberto para que se possam rea-
lizar atividades num futuro próxi-
mo. No entanto, não está prevista
competição para os miúdos que
estiverem inscritos na EAS Auré-
lio Pereira. Só numa fase poste-
rior, quando passarem ao Polo do
Estádio Universitário de Lisboa.
APOSTA NO FEMININO CONTINUA
Ainda sobre as vagas, é de salientar
a aposta dos leões no futebol femi-
nino. Do meio milhar de inscritos,
a sociedade reservou pelo menos
5 0 posições para raparigas, mas até

podem chegar às 80 se houver ade-

são suficiente. Haverá turmas mis-

tas, mas também equipas exclusi-
vamente femininas, com horários

específicos (ainda por definir). Es-

tará também presente a Elite Spor-
ting, que contará com crianças que
demonstrem um talento fora do

comum e que podem ser inseridas

num cenário competitivo a médio

prazo: cerca de dois anos. •

Acompanhando a
tendência, pelo menos
10% das inscrições estão
reservadas a raparigas

Pais podem levar filhos
ao Open Day de amanhã
que se realizará entre
as 16 e as 18 horas



75
EUROS DE INSCRIÇÃO

O custo de inscrição na Es-

cola Academia Sporting Au-
rélio Pereira será de 75 eu-
ros e inclui o kit (camisola,

calções, meias e mochila).
Os alunos terão de levar
chuteiras e caneleiras.

MENSALIDADES
COMEÇAM EM 58€
O custo das mensalidades
varia consoante o número
de treinos semanais e estão

repartidos da seguinte for-
ma: 58 euros (uma sessão),
65 euros (duas sessões) e
75 euros (três treinos).

12
ANOS DE ESCOLAS

O projeto Escola Academia

Sporting (EAS) arrancou
em 2006 e está presente
em todo o globo. Já se con-
tam com 50 EAS, entre par-
cerias com clubes e outras
escolas e têm 10 mil atletas.

200 JOVENS RUMAM
À COMPETIÇÃO
Desde que foi criado o pro-
jeto EAS, já foram promo-
vidos 200 jogadores à for-
mação competitiva verde e

branca. Atualmente, são

55 atletas das EAS nas filei-
ras leoninas.



"Demonstrar que
esta modalidade
está aberta a todos"

Luís Raia, coordenador da EAS Aurélio Pereira, falou
com o JN sobre o novo projeto da formação leonina

Luís Raia é o responsável da EAS Aurélio Pereira

equipa Não é preciso ter a
técnica de pequeno Messi

para poder jogar de leão ao

peito. A Escola Academia
Sporting (EAS) Aurélio Pe-
reira vai ser um espaço aber-
to a todos os miúdos, entre

os 4 e os 11 anos. Nem o clu-
be do coração será discrimi-
natório, embora a localiza-

ção seja mais apelativa a

sportinguistas, como nos
explicou Luís Raia, coorde-
nador do projeto.

"É uma escola que vai ter
uma envolvência muito
grande com o próprio está-
dio. Vamos conseguir trazer
muitas crianças para este es-

paço e demonstrar que a
modalidade está aberta a to-
das as crianças, seja qual for
a sua aptidão para a prática",
começou por nos dizer Raia,
de 29 anos, junto ao campo
Fernando Peyroteo.

Formado em Ciências do

Desporto, Raia revelou ain-
da que as 500 vagas abertas
deixam esta EAS com a pos-
sibilidade de ter mais alunos

que as outras.
"Pela localização e quali-

dade de instalações pode-
mos chegar a números su-

periores a outras escolas.
Não há nenhuma com esse

registo. Temos algumas pró-
ximas", explica, vincando a
ideia principal do projeto
leonino: "A ideia é que o fu-
tebol seja para todos. Que
seja um espaço de formação
e de crescimento para to-
dos".

Ainda assim, apesar de ad-
mitir a possibilidade de aco-
lher miúdos apoiantes de
outros clubes, Raia assegu-
rou: "É uma escola que vai
tentar incutir o espírito do

Sporting". • l.m.



Aurélio Pereira
descobriu dois
Bolas de Ouro

Coordenador de Recrutamento e Formação formou
Figo, Cristiano Ronaldo e muitos outros craques

homenagem E um nome
incontornável do universo
leonino: Aurélio Pereira.
Mas não só. O trabalho do
coordenador do departa-
mento de Recrutamento e

Formação do Sporting espa-
lhou-se pelos quatro cantos
do globo e chegou ao topo
do futebol mundial, pois foi
o responsável pelo recruta-
mento de jovens - na altura

-, como Luís Figo e Cristia-
no Ronaldo.

Mas a influência de Auré-
lio Pereira não se ficou por
aí. Uma dezena dos 23 con-

Aurélio Pereira recrutou
10 campeões da Europa

vocados de Fernando San-
tos que se sagraram cam-
peões europeus em 2016,
frente a França (1-0, golo
Eder), foi recrutada pelo di-

rigente leonino. Nomes
como Rui Patrício, Cédric
Soares, José Fonte, William
Carvalho, Adrien Silva, João

Moutinho, João Mário, Ri-
cardo Quaresma, Nani e,
claro, Cristiano Ronaldo ti-
veram o selo do mestre.

A criação da Escola Acade-
mia Sporting Aurélio Perei-
ra acaba por ser uma home-

nagem ao trabalho do ho-
mem que deixa uma marca
profunda na formação leo-
nina desde os anos 1970. Pri-
meiro como treinador - em
todas as categorias - e de-

pois como caça talentos, no
fim dos anos 1980. Criou
uma base de dados enorme,
apoiada em todos os sócios

verde e brancos, numa fase

inicial, e a partir daí uma
rede capaz de descobrir ta-
lento em todo o lado. • l.m.


