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Perante a dificuldade encontrada ao pesquisar na internet jogos antigos do Sporting, o autor
do site deparou-se com um blogue de um outro clube de Lisboa que apenas colocava ‘online’
as vitórias… especialmente contra o seu maior rival, o Sporting.

“…Tenho tantas cassetes antigas com resumos e jogos do Sporting, entre eles várias vitórias
sobre os lampiões… Vou colocar tudo na internet!…” E assim foi, estava encontrado o mote
para a criação do site!

Outro dos objectivos era criar ‘compilações em vídeo’ com momentos de grandes glórias do
Sporting! Como era possível jogadores como Yazalde, Jordão, Manuel Fernandes, Damas,
Oceano ou Carlos Xavier, por exemplo, não terem um único vídeo quando hoje em dia
qualquer jogador banal tem dezenas deles a circular na Internet?!?

O Portal Sporting Memória está em permanente melhoramento e o que começou por ser um
site direccionado para a visualização de vídeos (a maior parte resumos de jogos de futebol e
vídeos originais criados pelo autor) tem agora outras áreas como uma galeria de fotos (que já
contém mais de 2.000 imagens), variada informação com dados estatísticos, notícias de
sempre sobre o Sporting bem como referências de acontecimentos importantes em anos
passados na exacta data em que acede ao site.

O Portal tem como objectivo perpetuar em imagens a História do clube e chegar a todos os
Sportinguistas (e não só) espalhados pelo Mundo. Actualmente, o Portal tem cerca de 10.000
visitas por mês dos mais variados pontos do Globo.

Idealizado por apenas um Sportinguista, conta actualmente com a ajuda permanente de mais
dois elementos, mas tem recebido inúmeros contributos de sócios e adeptos interessados em
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divulgar o nome do Sporting.

Todas as ajudas serão bem-vindas! Se tens material (vídeos ou fotos) do Sporting e que
queiras partilhar com o resto dos Sportinguistas o site tem um email de contacto. Ajuda-os a
engrandecer ainda mais o nome do Sporting!

Data de criação: 18-10-2008

Site: www.sporting.footballhome.net/

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Sporting-Mem%C3%B3ria/204936909525135

Twitter: http://twitter.com/scpmemoria

Youtube: http://www.youtube.com/scpcpmemoria

In http://www.sportingapoio.com/site-da-semana-portal-sporting-memoria/
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