
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Geral 

Amigos, Amigas 

Família do Voleibol 

 

É com um profundo sentido de agradecimento que hoje me dirijo a todos vós.  
 
Com esta honrosa tomada de posse de todos os órgãos sociais, fica assim 
garantido que a Federação Portuguesa de Voleibol continuará a pautar a sua 
actuação pelo igor, pela gestão  rigorosa  e pelo respeito integral pelos 
compromissos assumidos. 
 
A nossa visão estratégica continuará a pugnar sempre pelo crescimento e 
desenvolvimento sustentado da modalidade. 
Mas porque para nós as pessoas sempre contaram, retomaremos a Gala do 
Voleibol, assim homenageando de forma justa e reconhecida todos os agentes 
desportivos que fazem do Voleibol uma parte significativa da sua vida. 
 
E porque uma Federação não se esgota nas Selecções Nacionais e nos seus 
quadros competitivos, continuaremos a reforçar e desenvolver o Desporto 
Adaptado (com o ParaVolei, inVolei e Voleibol Sentado), naquilo que representa 
o assumir de a responsabilidade social que, nesta casa, sempre soubemos 
assegurar e promover. 
Ao nível das Selecções, apostaremos com maior incidência no feminino. 
Continuem a contar connosco para continuar a afirmar o Voleibol enquanto 
modalidade número 1 entre as famílias portuguesas, para o que não deixaremos 
de potenciar novos espaços digitais e de fidelização, dando continuidade a 
projectos como a Volei-TV, sem deixarmos de exponenciar os nossos já 
reconhecidos programas como o Gira-Volei e o Gira-Praia. 
 
Gostaria só, para terminar e de uma forma singela, de vos dizer que a minha 
candidatura à Presidência da Federação é a maior honra, e o mais elevado 
compromisso pessoal, que não poderia deixar de assumir perante quem, como o 
Prof. Vicente Araújo, colocou o Voleibol no mapa da panorama desportivo 
nacional e internacional. 
 
Toda a gente conhece bem o trabalho do Prof. Vicente Araújo, que ao longo de 
muitos anos comandou a FPV, com paixão e profissionalismo. 
Há dias, ouvia dizer que tinha terminado o seu reinado à frente dos destinos da 
FPV. 
Enganam-se todos aqueles que pensam assim. 
Estou certo que o Prof. Vicente Araújo continuará a saber servir a modalidade e 
a ser, sem quaisquer reservas, o comandante desta nau. Tal constitui alicerce 
indispensável para que no Voleibol possamos Fazer Acontecer, Inovando para 
Continuar a Existir e a Crescer.  
É certo que o futuro é demasiadamente complexo para ser razoavelmente 
previsível, mas também é verdade que o futuro depende, essencialmente, muito 
daquilo que fazemos no presente e sempre soubemos fazer no passado. 
 
A todos vós, o nosso agradecimento muito especial e um redobrado obrigado 
pela vossa presença. 
 
Bem hajam. 


