INTERVENÇÃO DE EDUARDO FERRO RODRIGUES,
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
HOMENAGEM A PEYROTEO E A MONIZ PEREIRA
PALÁCIO DE SÃO BENTO – 9 FEVEREIRO 2017

Como Presidente de todos os deputados tenho o dever da acarinhar todas as formas de
associativismo parlamentar.
A Assembleia da República vive da diversidade das opiniões políticas, mas também da
pluralidade das manifestações culturais e desportivas.
Todos sabemos como o desporto faz parte da identidade nacional e da força do nosso
País, que apesar da sua dimensão tem-se destacado ao mais alto nível em múltiplas
modalidades.
Procuro ser um Presidente isento, sem deixar de ser um Presidente de causas e valores
conhecidos.
É sabido para que lado pende o meu coração.
O sportinguismo acompanha-me desde o dia em que nasci, quando o meu pai me fez
sócio.
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Não será por acaso que antes de iniciar estas minhas atuais funções os membros do
Núcleo, muitos deles aqui presentes, tiveram a amabilidade de me convidar para presidir
à Assembleia Geral.
Não tive o privilégio de poder ver em ação o Fernando Peyroteo, um dos homenageados,
e os cinco violinos.
No entanto, a paixão clubística vive muito das memórias e das lendas, que passam de
geração em geração e a memória de Peyroteo e dos cinco violinos está viva e dá nome a
um Troféu que se disputa todos os anos.
Foi uma era de ouro para o Sporting, com a conquista de 5 campeonatos nacionais e 4
Taças de Portugal.
Fernando Peyroteo foi aqui um nome de referência.
O seu record de golos só viria a ser batido por outro jogador do Sporting, o Yazalde. Esse
já pude acompanhar e admirar de perto.
É justíssima a homenagem que hoje prestamos a Peyroteo, como justíssima é a
homenagem que também prestamos a Mário Moniz Pereira.
É aliás muito significativo que a homenagem do núcleo não se reduza a homens do
futebol, porque o Sporting é isso mesmo: é muito mais do que um clube de futebol. É
orgulhosamente um clube eclético associado a grandes feitos do desporto português.
Aliás, um dos cinco violinos, Jesus Correia, além de campeão de futebol foi campeão de
Hóquei!
De facto, várias lendas do futebol, do hóquei e do atletismo estão ligadas ao Sporting.
Por detrás das lendas do Atletismo está um nome: Mário Moniz Pereira.
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Se há um rosto para o espírito eclético do Sporting é o rosto dele, Moniz Pereira.
Agradeço a presença de todos, saudando uma vez mais a memória dos homenageados e
a iniciativa do nosso núcleo parlamentar.
Muito obrigado pela vossa atenção.
Eduardo Ferro Rodrigues
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