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O Sovolei está perto de fazer 1000 dias de existência. Nesta altura podem contar-se pelos dedos das 

mãos as mensagens de desagrado que recebemos dos leitores. Eles, que são a razão de existir deste 

projecto, e nos brindam com 50.000 visitas/mês. Como pessoas de bem que somos, exigentes 

connosco próprios, respeitadores e democratas, acolhemos bem essas críticas e tentamos corrigir, 

aprender e melhorar com elas. 

 

No entanto é curioso constatar que em 90% dessas mensagens o motivo é pessoal ou individual. Ou 

seja, ninguém se queixa do erro, da falta de rigor, do esquecimento, quando este incide sobre o 

“vizinho do lado” ou sobre a modalidade no geral. Mas toda a gente é expedita a criticar, quando o 

que está em causa é o próprio umbigo. E fá-lo revelando uma falta de respeito atroz pelo trabalho 

realizado pelos outros. 

 

Isto demonstra que não há solidariedade no seio da modalidade. Cada um rema para o seu lado, em 

direcção oposta à do colega. Em Portugal ainda não entenderam que só estando todos juntos, rumo 

ao mesmo objectivo, podemos fazer a modalidade crescer. E isso não tem que significar que sejamos 

carneiros, mas que encontremos consensos. O bem geral é o bem individual. Se o volei estiver bem, 

os clubes estarão bem. 

 

Isto não invalida que continue a haver competitividade. A competitividade não é o ódio pelo 

adversário quando ele é mais forte, ou o gozo pelo mesmo quando ele é mais fraco. A 

competitividade não é fazer o contrário do adversário só porque se tem de ser diferente dele. A 

competitividade não é sabotar o trabalho do adversário. A competitividade não é branquear os 

sucessos do adversário. 

 

A competitividade é a vontade de querer ser melhor, e ser exigente consigo mesmo. É lograr cumprir 

a missão com mais êxito que o adversário. A competitividade baseia-se na capacidade de vencer e ir 

ao encontro das expectativas dos vários stakeholders do clube. A competitividade é realizar – no seu 

desporto, modalidade, competição e escalão – os objectivos delineados no início de cada época. 

 

O desporto só é saudável e interessante quando existe esta competitividade e também o respeito 

por todos. Respeito pela comunicação social, pelo clube, pelo dirigente, pelo técnico, pelo atleta, 

pelo adepto. Seja ele companheiro ou adversário. Doutra forma tudo se transforma numa guerra 



sem regras em que impera a lei do mais forte. Onde não há justiça, e só alguns (poucos) têm 

oportunidade de vingar. 

 

No Sovolei tentamos apenas dar o nosso contributo para que o voleibol possa ter o destaque que 

não tem merecido na comunicação social nacional. Apesar de ser a 2ª modalidade mais praticada 

(logo a seguir ao futebol) é preterida pelo futsal, andebol ou basquetebol. Queremos dar espaço 

mediático e visibilidade a todos os intervenientes, principalmente aos patrocinadores, que 

sustentam os clubes. 

 

Ainda somos poucos e não somos omnipresentes nem omniscientes. Mesmo com a nossa vida 

familiar e profissional, abdicamos do nosso tempo livre e fazemos um grande esforço para poder 

recolher, tratar e transmitir informação sobre o voleibol nacional (nos vários escalões, géneros e 

variantes) e internacional. Também dar destaque aos interveninentes em forma de entrevistas e 

reportagens. 

 

Temos consciência que nada de igual havia em Portugal, e continua a não haver. O Sovolei é o único 

site exclusivamente dedicado à modalidade, mas não se acomodou. Inovou, foi audaz e ultrapassou 

as fronteiras da internet. Com muito esforço e o apoio de amigos verdadeiramente amantes do 

voleibol, pudemos já pôr de pé vários eventos. Estamos satisfeitos com os resultados obtidos. Mas 

queremos mais. 

 

Somos ambiciosos mas humildes. Acreditamos no nosso modesto trabalho que felizmente tem sido 

reconhecido por muita gente. Gente essa que muitas vezes nos ajuda a melhorar, apontanto 

defeitos e sugerindo soluções para os ultrapassar. A nossa credibilidade e competência é 

reconhecida pela maioria e as boas relações e a simpatia que colhemos é a prova disso mesmo, bem 

como é isso que alimenta a nossa vontade de continuar. 

 

Àqueles que apenas querem deitar abaixo e destruir o projecto que construímos, estando sempre a 

colocar em causa o trabalho que fazemos, perguntamos o seguinte: Alguma vez se indignaram junto 

da Federação Portuguesa de Voleibol, por esta não dar destaque aos vossos clubes, equipas ou 

escalões? Junto da FPV teriam mais legítimidade, já que esta possui gente que trabalha em 

exclusividade. 

 

Relembramos também a essas pessoas, que este projecto não é nosso, é de todos. Todos aqueles 

que são amantes do voleibol: dirigentes, técnicos, atletas e adeptos. Isto porque, infelizmente 

continuamos a ser os únicos no país a difundir o que se passa dentro e fora dos pavilhões onde se 

joga voleibol. O nosso sucesso é o vosso sucesso, e vice-versa. 



 

Termino este longo desabafo com uma observação generalista. O português (não todo, mas uma 

boa parte) é um ser muito sui géneris. Quando não tem, queixa-se que não tem. E quando lhe 

oferecem queixa-se que é insuficiente. Engraçado é o facto de nunca ser capaz de mexer uma palha 

e fazer algo para ter o que deseja ou para melhorar aquilo que lhe ofereceram. 


