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Discurso do Presidente da CM Lamego 
 
 

“(…) Queria dar-vos as boas-vindas ao Teatro Ribeiro Conceição, um orgulho da cidade de 

Lamego e uma das mais belas salas de espectáculos do Douro e do país, recuperado em 

2008, depois de 80 anos de serviço à cultura de Lamego e de toda a região do Norte do país. 

É para nós uma satisfação e uma honra que a Gala do Voleibol possa também aqui decorrer. 

Felicito a Federação Portuguesa de Voleibol pela escolha de Lamego – e permitam-me que 

personalize, nomeadamente o Professor Amílcar Saavedra, um lamecense, e os corpos sociais 

da Federação – e o empenho que têm tido para que Lamego, que tem uma ligação forte ao 

Voleibol, continue a tê-la e que as relações institucionais entre o Município e a Federação 

Portuguesa de Voleibol possam ser cada vez profícuas. 

Queria também dar-vos as boas-vindas a Lamego, uma cidade patrimonial e muitíssimo antiga, 

de enorme valia histórica, com um património riquíssimo, pontuado por mais de 35 inscrições 

na lista de património nacional e imóveis de interesse público. 

É um orgulho para nós podermos ostentar este património e mostrá-lo a todos os que nos 

visitam e que são cada vez mais. 

Este é também um convite para cá voltarem na qualidade de visitantes, ou turistas, no caso 

daqueles que vêm de fora, porque Lamego tem também as maiores ofertas hoteleira e turística 

do Douro e merece bem uma visita… 

 

Temos trabalhado este projecto e esta aproximação ao Voleibol com base numa tradição que 

Lamego há várias épocas mantém. Uma tradição de que fazem parte instituições da nossa 

cidade, que têm dado ao Voleibol muito do seu trabalho na área desportiva e na preparação de 

crianças e jovens que dedicam a sua acção à actividade. 

Estou a falar do Colégio de Lamego e da Escola latino Coelho. Quer o Colégio, que é, 

seguramente, a instituição que mais desenvolveu esta actividade, porque teve sempre pessoas 

muito dedicadas ao Voleibol e tem também condições próprias, instalações que permitem 

desenvolver esse trabalho, quer a Escola latino Coelho, que ainda recentemente criou um 

clube de Voleibol, que também tem já uma participação muitíssimo grande nesta actividade, 

quer ainda a Associação de Voleibol de Viseu, que, curiosamente, não está instalada na sede 

de distrito localizado no concelho de Lamego e que também tem dinamizado o Voleibol no 

nosso concelho, em especial através do Gira-Volei, que possui um movimento muito 

significativo das nossas escolas e das nossas crianças, tendo realizado com frequência 

Encontros de nível nacional. Não esquecendo igualmente a Escola EB 2,3 Lamego, a Escola 

Secundária da Sé, laureada com vários títulos de Gira-Volei, e o Colégio da Imaculada 

Conceição. 

É um orgulho para nós podermos dizer que temos este historial no Voleibol e que temos 

pessoas com ligações a vários níveis ao Voleibol e muitas crianças e jovens a praticar a 

modalidade. 
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Isto permite-nos almejar o passo seguinte, que é a instalação do Complexo Desportivo do 

Centro de Alto Rendimento do Voleibol. 

É um projecto que está protocolado com o IDP e a Federação Portuguesa de Voleibol, que está 

aprovado no QREN [Quadro de Referência Estratégico Nacional]… embora mal aprovado, 

porque está aprovado com um financiamento comunitário de 49 por cento, que é, a nosso ver, 

insuficiente, dado o esforço financeiro previsto dos restantes parceiros, nomeadamente da 

Autarquia e do IDP. 

É uma situação que, estou convencido, será revista e ultrapassada para que Lamego possa 

recuperar uma instalação desportiva de excelência, que já foi o Complexo Desportivo de 

Lamego e que hoje está, efectivamente, muito degradado, muito abandonado e não está a 

cumprir a função que nós gostaríamos muito que voltasse a ter. 

É minha convicção que esta situação estará ultrapassada. Os 70 % de financiamento 

comunitário que esteve na base do acordo celebrado no Pavilhão do Complexo Desportivo de 

Lamego, com a presença do Senhor Secretário de Estado, será condição suficiente para que 

este projecto se desenvolva e para que o Voleibol nacional passe a dispor de mais um 

equipamento e de uma estrutura de apoio de grande qualidade, para que o nosso 

desenvolvimento, do Município, da Associação de Voleibol de Viseu e do Colégio de Lamego, 

possam ser ainda mais robustecidas com este incentivo e podermos receber não apenas a 

gala do Voleibol novamente – que muito nos orgulha e estaremos sempre disponíveis para 

receber -, mas também para acolher grandes eventos do Voleibol e para ter grandes equipas a 

trabalhar e a preparar-se aqui em Lamego. 

Estamos também a preparar um outro conjunto de condições, nomeadamente, a concluir a 

construção de um Pavilhão Multiusos, um equipamento de grande dimensão e também de 

grande qualidade, que servirá para receber eventos de natureza internacional que a Federação 

Portuguesa de Voleibol nos queira propor. 

Já não serão os primeiros a fazê-lo; outras federações nos fizeram propostas. Estão já aceites 

e a partir do próximo ano estaremos a realizar alguns eventos com visibilidade significativa em 

Lamego, mas não queríamos perder esta ligação que nos parece essencial a uma modalidade 

com fortíssimas raízes no concelho de Lamego”. 

 


