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Por desistência do Egipto (consequência da crise política que atravessa) Portugal ganhou lugar na 

Fase Intercontinental da Liga Mundial de Voleibol 2011. Foi em 2006 a última vez que a nossa 

selecção participou nesta competição, e em 2005 o melhor resultado com um honroso 5º lugar. 

 

Nessa altura, Portugal integrou o Grupo A onde defrontou a Venezuela, o Japão e o Brasil (que viria a 

ser campeão) conquistando um saldo de 6 vitórias e 6 derrotas. As cidades que acolheram os jogos 

de Portugal foram Guimarães, Almada e Vila do Conde. 

 

Este ano Portugal está colocado no Grupo C a par de Finlândia (14º em lugar 2010), Argentina (5º) e 

Sérvia (3º). Três poderosas formações que darão muito trabalho aos atletas nacionais, mas que são a 

garantia de grandes espectáculos de voleibol. 

 

Note-se que para estar na fase final da competição (que se disputará em Gdansk-Sopot, na Polónia, 

entre 6 e 10 Julho) Portugal tem de conseguir classificar-se nos dois primeiros lugares desta Fase 

Intercontinental. Tarefa complicada, mas não impossível. 

 

O que parece mais complicado do que a qualificação, é o evento ter a atenção que merece junto da 

comunicação social. Aquela que gasta milhões de páginas e minutos a falar sobre o que Jesus disse 

de Villas-Boas, mas quase ignora a vitória na Liga Europeia de Voleibol 2010. 

 

Não duvido que a SportTV transmitirá alguns encontros. Mas isso dever-se-á apenas ao facto de a FP 

Voleibol pagar para tal. Também não tenho a menor dúvida que os 3 jornais deportivos dedicarão 

1/8 de página a falar sobre o assunto. Mas isso não será suficiente, nem justo. 

 

Como mudar este estado de coisas? Muito simples! Ter os pavilhões portugueses repletos de 

adeptos, cheios de gente até à porta, a puxar pela selecção. Impossível? Nem pensar! Os pavilhões 

têm apenas uns milhares de lugares e as entradas são grátis ou muito baratas. 

 



Portugal tem 40.000 atletas federados, 100.000 no gira-volei e 17.000 no desporto escolar. Se 

juntarmos os pais, amigos, dirigentes e técnicos temos centenas de milhar de pessoas em contacto 

com o voleibol. Se 10% delas foram ao pavilhão, será uma visão inédita. 

 

A ida desta gente ao pavilhão poderá ter um impacto enorme. Não só na maneira como, a partir daí, 

a comunicação social (e consequentemente o país) verão o voleibol, mas também no ânimo e na 

energia que pode passar aos atletas, fazendo com que se transcendam. 

 

Uma eventual participação na fase final da Liga Mundial daria outro mediatismo ao voleibol 

português. E é isso que precisamos também. De ser conhecidos e ter créditos no estrangeiro, para 

que os nossos atletas e técnicos tenham oportunidade de competir ao mais alto nível. 

 

Os bons resultados e o crescimento do espaço dedicado ao voleibol na comunicação social, serão 

também mais apelativos às empresas para patrocinarem os clubes. Isto equilibrará não só as contas 

dos mesmos, como também dará oportunidade a que tenham orçamento para participar nas 

competições europeias. 

 

Como todos sabem, a participação nas competições europeias é uma excelente montra para atletas 

e técnicos, fazendo com que possam dar “o salto” para melhores campeonatos. Tome-se o exemplo 

das participações de SC Espinho, Vitória SC ou CA Trofa e CD Ribeirense. 

 

Além do mais, a Liga Mundial é também conhecida como Liga Milionária (em 2006 foram 

distribuídos 20 milhões de dólares em prémios), e se Portugal conseguir arrecadar alguma parte do 

prize money terá mais dinheiro para investir na modalidade. De uma forma ou de outra, será sempre 

bom para todos. 

 

Por estas e muitas mais razões – pode ser uma oportunidade única para ver grandes atletas e 

grandes equipas – desafio todos os amantes do voleibol a aparecer em massa, no dia 28 Maio na 

Póvoa de Varzim (bem como nos outros jogos), para assistir ao 1º jogo diante da Finlândia. 


