
Prof. Daniel Lacerda:

Boa noite,

Antes  de  mais,  gostaria  de,  em  nome  da família  do  Professor  Amílcar
Saavedra,  agradecer,  esta  homenagem  que  a  Federação  Portuguesa  de
Voleibol, hoje, aqui, lhe presta.

A atribuição do galardão Osório, o mais alto prémio atribuído pela FPV, espelha
e reconhece a dedicação, o serviço e compromisso a quem sempre pugnou
pelo desenvolvimento do voleibol.

Foi claramente este o desígnio do Professor Amílcar Saavedra.

O professor Saavedra,  sim professor,  era assim que o identificávamos, não
apenas pela correlação com a profissão que desempenhava, mas sim, pelo seu
distinto  e  ilustre  carater  que  o  converteram  num  pedagogo  reconhecido  e
respeitado.

A  relação  que  construiu  com  a  modalidade  foi  vivenciada  num  percurso
hierárquico  crescente,  enriquecedor  e  competente  que  o  conduziu  pelas
funções de treinador, de Diretor Técnico da Associação de Voleibol de Viseu,
de Diretor da Federação Portuguesa de Voleibol entre 1996 e 2016 (20 anos),
de vogal da Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal, no período
de 2013 a 2016 e de membro da Comissão de Desenvolvimento da Federação
Internacional de Voleibol.

Sendo  ambos  naturais de  Lamego,  embora de  gerações distintas,  a
modalidade e as raízes uniram-nos. As suas qualidades humanas, intelectuais,
políticas e profissionais  foram para mim um exemplo ao longo dos anos que
partilhamos, desde os longínquos tempos da relação de aluno / professor, de
atleta / treinador, no Colégio de Lamego, até aos tempos menos longínquos de
mentor e aprendiz.

Amílcar Saavedra era um orientador exímio a quem eu recorria em momentos
de crescimento profissional e intelectual. Recordo com saudade as conversas,
realizadas muitas vezes ao fim de semana em sua casa, onde o critério,  o
método,  o  debate  profundo,  a  honestidade  profissional,  a  honestidade
intelectual e a generosidade se compilavam num conversador generoso de boa
fé e partilha, verdadeiramente interessado na mudança.

Com um pensamento contemporâneo de quem vê “mais longe”, o professor
Amílcar  Saavedra  será  sempre  uma  referência  da  partilha,  do  debate  com
critério, do debate construtivo e do discurso assertivo.



Foi este exemplo invulgar de intervenção que caracterizou o seu percurso na
FPV e na modalidade.

O  professor  –  a  quem  estarei  sempre  grato  de  uma  forma  especial,  pelo
respeito e pela amizade que sempre me dispensou ao longo dos anos que com
ele privei. 

Assim, em meu nome pessoal, gostaria de expressar o meu agradecimento à
Família do Professor Saavedra, em especial à sua esposa Dalila e ao seu filho
Pedro, por me terem escolhido para receber em seu nome uma distinção tão
especial: um “Osório”.

Este é um símbolo de celebração da vida e como tal tenho a certeza de que o
professor Saavedra se sentiria honrado por receber esta homenagem, pois ele,
como poucos, conhecia a história desta instituição e o significado de um prémio
desta dimensão.

A todos, muito obrigado. Bem hajam


