DIÁRIO DA OLIM VILA – 6/5/17
E começou a Olim Vila!
Sexta-feira carrancuda, com muita chuva e a preocupação começava a chegar, pois, sábado
teríamos a Cerimônia de Abertura e a primeira final da Olim Vila 17.
Começa o sábado com a mesma cara de chuva e a preocupação só aumentava. Daí, vai
chegando a tarde, as nuvens vão indo embora e, às 19h, horário para o início da abertura, sai
uma lua iluminando o céu e dando tranquilidade a todos.
A cerimônia de abertura, como sempre, simples e emocionante.
Tivemos um excelente público, que presenciou a alegria dos alunos no desfile de abertura e o
espetáculo do grupo de Capoeira da Escola da Vila com uma coreografia de encher os olhos.
Também puderam assistir a duas performances da Companhia de Circo Enxame, espetáculo
muito refinado, que contava com musica ao vivo e grandes habilidades com malabares, dança
e acrobacia.
Um momento marcante aconteceu na condução da Tocha Olímpica. Muita expectativa para
saber quem iria conduzir a tocha, que já teve Raí, Daiane dos Santos, Fofão, José Roberto
Guimarães, entre tantas personalidades importantes do esporte nacional.
A Escola da Vila prestou uma homenagem a uma pessoa muito importante na construção de
todo o processo do nosso do Setor de Esportes, e muitos não faziam ligação entre o que ele
representa no cenário nacional e internacional e a Vila, por, simplesmente, ele ser uma pessoa
muito simples e que está presente no dia a dia da escola.
A homenagem foi feita ao Washington Nunes, coordenador de Esportes da Escola da Vila, que
tem em seu currículo muitos títulos e participações em torneios mundiais, medalha de ouro
no Pan de Toronto e que participou das Olimpíadas de Atlanta, Pequim e Rio de Janeiro e é o
atual técnico da seleção brasileira de handebol.
O que vimos foi muita alegria, muito choro e muita emoção.
A abertura foi, novamente, muito marcante para quem esteve presente.
Em seguida, terminada a abertura, a primeira grande final. Em quadra se enfrentavam as
equipes da Vila x Hebraica, na categoria mirim masculina de handebol.
O jogo foi pra lá de emocionante, com grandes viradas no placar e com uma final “proibida
para cardíacos”, pois terminou 15 x 15 e foi decidida nos tiros de 7 metros (o pênalti do
handebol).
A Hebraica foi mais feliz nas cobranças e ganhou por 3x1. Medalha de prata para a Vila, mas, o
empenho e a dedicação dos meninos foi de ouro.
Bem, isso foi só o início. Teremos muito mais emoção daqui pra frente.
Para acompanhar a tabela de jogos, acesse o site www.vila.com.br, clique em ESPORTES e
depois em OLIM VILA.
Além disso, muitas finais serão transmitidas ao vivo pela internet. Se quiser assistir, acesse
http://bit.ly//olimVILA2017 .

