
Discurso do Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol

Ex.mo. Sr. Presidente do IPDJ 

Ex.mo. Sr. Presidente do COP

Ex.mo. Sr. Presidente do CPP

Ex.mo. Sr. Presidente da Assembleia Geral da FPV

Ex.mos Srs. Presidentes e Vereadores das Autarquias Amigas do Voleibol

Ex.mos Srs. Presidentes e Membros dos Órgãos Sociais da FPV

Ex.mos Srs. Presidentes e representantes das Federações Desportivas

Ex.mos Srs. Representantes das Instituições de Ensino Superior

Ex.mos Srs. Presidentes das Associações Regionais

Ex.mo Sr. Presidente da ANTV

Ex.mo Sr. Presidente da ANAVOL

Ex.mos Srs. Representantes dos Clubes, Atletas, Treinadores, Dirigentes e Árbitros

Ex.mos Srs. Patrocinadores

Ex.mos Srs. Membros da Comunicação Social, aqui presentes

Ilustres Convidadas e Convidados

Caras Amigas e Amigos

Boa noite,

. O meu agradecimento pela vossa presença nesta cerimónia de celebração dos 75 anos da Federação, dos

quais emerge uma longa história. 

. Muita coisa mudou, mas algo permanece... A essência do voleibol.

. Tudo começou a 07 de abril de 1947, data em que reuniram na sede da AV. Lisboa, os delegados das 

Associações de Lisboa, Coimbra, Funchal e Porto, para aprovação dos Estatutos e nomeação da Comissão 

Diretora.

. Os 75 anos de vida desta instituição, são obra do esforço e dedicação de muitas pessoas, eventos de 

relevância e resultados dignos de registo.

De entre muitos, gostaria de relembrar alguns:

- Em 1991, organizámos, em simultâneo, no Porto e em Lisboa, o Campeonato do Mundo da Juventude, em

masculinos e femininos. Foi a primeira vez que, dois Campeonatos do Mundo foram realizados no mesmo 

País e em simultâneo.

- Em 1993, Fizemos História ao conseguimos o 4.º lugar no Campeonato do Mundo da Juventude. 

- Em 1996, Miguel Maia/João Brenha tiveram uma brilhante participação nos Jogos Olímpicos de Atlanta.

- Em 2000 – As duplas Maria José Schuller/Cristina Pereira e Miguel Maia / João Brenha, participaram nos 

Jogos Olímpicos de Sydney, onde o Miguel e o João repetiram o 4º lugar de Atlanta. 
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2002 Ficou marcado pela participação da Seleção de Seniores Masculinos na Fase Final do Campeonato 

do Mundo, na Argentina, onde conquistámos um honroso 8.º lugar e um jogador português, João José, foi 

considerado o melhor blocador do Mundo:

Em 2004 , organizámos no Porto o Congresso Mundial da FIVB, que contou com a presença de 

representantes de 192 países e inaugurámos a atual sede.

- Em 2005, conquistámos um prestigioso 5.º lugar na Liga Mundial.

- Em 2010, Voltámos a fazer historia ao vencer, em Madrid, a Liga Europeia. 

- Entre 2010 e 2018, participámos regularmente com a Seleção de Seniores Masculinos nas Fases Finais 

Campeonatos da Europa e, também os escalões mais jovens masculinos, participaram, em algumas Fases 

Finais.

- Em 2018, organizámos e vencemos de forma categórica a Challenger Cup, que nos deu acesso à Liga das

Nações (VNL).

- Em 2019, pela primeira vez, tivemos 2 Seleções Seniores, a Feminina e a Masculina, a participar na Final 

do Campeonato da Europa...

Mas os 75 anos não são apenas uma efeméride, são também um tempo de reconhecimento, de reflexão 

e de análise.

. Assim, gostaríamos de homenagear nesta Gala todos aqueles que contribuíram para que o Voleibol seja, 

uma das modalidades com mais projeção no nosso País. 

Vivemos, hoje, num mundo de incerteza, de grande instabilidade político-social, com uma pandemia seguida

de uma guerra e um futuro incerto que nos deixa apreensivos. 

No entanto, a nossa história, a história do Voleibol, prova que temos sabido lidar com desafios mesmo em 

situações difíceis e para eles temos tido capacidade de resposta, norteada por princípios e valores, que 

sempre respeitamos e defendemos. 

Como disse Obama: 

“Os desafios podem ser novos. Os instrumentos com que os enfrentamos podem ser novos. Mas os 

valores de que depende o nosso sucesso, esses são bem antigos.”

. Conscientes do impacto educativo do desporto, a Federação promove e continuará a promover os valores 

da ética, em prol de um desporto mais justo, inclusivo e tolerante!

. Face às oportunidades, quando se aposta na excelência, e se tem gosto pelo risco, não se chora pela 

insuficiência do apoio do Estado. Faz-se!

. E faz-se com uma gestão cuidada, com rigor, com coragem, com integridade, com transparência de 

processos e, claro está, sempre conscientes da nossa função social. 
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. O caminho é árduo e pleno de desafios, mas podem estar certos de que nunca nos resignaremos. Todos 

sabemos que o êxito ou inêxito não é determinado no momento. O sentido do sucesso constrói-se no 

desafio de nós próprios, na capacidade de lançarmos novas ideias e de enfrentarmos os nossos receios.

. Para atingirmos o que queremos, temos que ser capazes de fazer o que ainda não fizemos.

. Como dizia Sartre, “não somos de modo nenhum a soma do que temos, mas a totalidade do que não 

temos ainda e do que poderemos vir a ter,”, ou seja, a ambição de querer mais e, melhor. 

. E é isso que queremos continuar a fazer no Voleibol, mais e melhor!

. Trabalhar no sentido da afirmação do Voleibol no quadro do desporto nacional, da consolidação da sua 

presença na europa e no mundo / e da afirmação da modalidade como um produto atraente para os “media”

e para os agentes económicos.

Temos diante de nós o que queremos ser!

. O que somos, a nossa força e a nossa vitalidade, ao longo dos 75 anos, assenta sobretudo, na dedicação 

e empenho de todos aqueles a quem aqui, hoje, singelamente, prestamos homenagem: aos dirigentes, 

aos clubes, às associações regionais, aos atletas, aos treinadores, aos árbitros, e a todos aqueles 

que, com o seu esforço e dedicação, contribuíram e contribuem para o engrandecimento do voleibol.

. Permitam-me, também que aqui inclua: 

. As Autarquias Amigas do Voleibol, enquanto parceiros institucionais que têm estado ao nosso lado no 

desenvolvimento da modalidade e na organização dos nossos eventos, nacionais e internacionais. 

Antes de terminar, uma palavra de agradecimento aos nossos Sponsors que, com o seu apoio, nos têm 

permitido, redesenhar o voleibol enquanto modalidade inovadora, diferenciada e inclusiva.

 - Uma referência também aos Órgãos de Comunicação Social, indispensáveis para a divulgação da 

nossa modalidade. 

- Um agradecimento muito especial a todos os Membros dos Órgãos Sociais que, ao longo destes 75 

anos, contribuíram para aquilo que o Voleibol hoje é!

Uma organização dinâmica e de sucesso que se baseia no valor, no entusiasmo e no empenho dos seus 

recursos humanos. 

Permitam-me, assim, agradecer, o apoio que nos tem sido prestado pelos técnicos e administrativos desta 

Federação.

O Voleibol é, na sua simplicidade, tudo isto: 

– O Orgulho no seu passado, a Força do seu presente e a garantia de um Futuro!

– Um Futuro que conta com todos vós e que contará sempre com todos aqueles que sentem e vivem

o Voleibol como parte da sua vida.

Muito Obrigado. Bem Hajam!
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