
Uma lição de vida
MÁRIO SOARES CASQUILHO

João
Salvador Marques da

Silva Ir, quando nasceu a

21 de Julho de 1920, em

Lisboa, era seu pai João

Salvador Marques, o sócio n.° 104

do Sporting Clube de Portugal e

já médico pro bano do Clube, dis-

tinguido como sócio benemérito

no início dos anos 30 e membro

do I.° Conselho Geral, em 1947.

O pai inscrevera-o como Associa-

do do Clube em 21 de Setembro

de 1921, com 14 meses de idade,

tendo a sua vida e a carreira pro-
fissional estado sempre ligadas ao

Sporting Clube de Portugal.
Durante 18 anos representou

o Sporting CP em três modalida-

des; ginástica aplicada - na cé-

lebre classe dirigida pelo mestre

António Carmo nas instalações

do Palácio Foz; voleibol - onde

conquistou vários campeonatos
de Lisboa; ténis de mesa - onde se

sagrou também campeão.
Na actividade profissional, e

após ter completado o curso de

Medicina especializa-se em Ci-

rurgia Geral e Medicina no Tra-

balho. Posteriormente, exerceu

também, funções de investigador

na Faculdade de Medicina de Lis-

boa sobretudo em doenças do fo-

ro venoso.

Sempre pro bono, e durante

mais de 30 anos, cuidou e operou

um incontável número de atletas

e funcionários do Clube.

Foi eleito vice-presidente da

Union Internationale de Phlé-

bologie, Membro de Honra da

Sociedade Francesa de Flebolo-

gia e da Sociedade Brasileira de

Angiologia tendo sido titular e

correspondente de 18 sociedades

científicas e médicas, nacionais e

estrangeiras, e publicado mais de

90 trabalhos de índole científica,

Incluindo três livros.

Integrou o Conselho Médico

Leonino e fez parte do Conselho

Leonino durante 22 anos. Inte-

grou a Comissão de Honra do

Centenário do Sporting Clube de

Portugal.
Foi presidente do Grupo "Os

Cinquentenários" entre 1992 è

1996, que o agraciou com o Pré-

mio Visconde de Alvalade em

2001 e o homenageou quando

atingiu os 80, 85, 90 e 95 anos de

filiação ininterrupta ao Sporting
Clube de Portugal.



Fez parte desde sempre do

Conselho Social dos Leões de

Portugal, IPSS.

Foi, por duas vezes, distin-

guido pelo Grupo Stromp com o

Prémio Especial em 2001 e com o

Prémio "Dedicação" em 2011.

Em 13 de Julho de 2006, por

proposta do Conselho Directivo,

a Assembleia Geral do Sporting
Clube de Portugal, por unanimi-

dade e aclamação, decidiu atri-

buir- lhe o Leão de Ouro,

Sócio n.° 1 do Sporting Clube

de Portugal desde 28 de Agosto de

1998, foi nestes mais de 20 anos

um Associado, sempre presente

e disponível, alvo de contínuas e

justas homenagens pela Família

Leonina.

A este magnifico conjunto de

atributos e prestígio, Salvador

Marques acrescentou uma per-
sonalidade refinada e um trato

que o definiram sempre como

Sportinguista de eleição. Dotado

de uma memória prodigiosa, fui

nestes vinte anos testemunha

disso mesmo, relatando-me fac-

tos da vida Leonina até ao mais

ínfimo pormenor.
Bem haja João Salvador Mar-

ques pelos 97 anos de filiação

ininterrupta a um dos seus gran-
des amores, o SCP, vividos com

enorme intensidade, sempre de

acordo com os princípios e valo-

res que são apanágio da nossa co-

lectividade, e que tão bem soube

transmitir aos filhos e netos.

Partiu no dia 20 deste mês de

Março um Leão de juba alta, que
nos deixa uma enorme saudade.


