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FESTIVAL OLÍMPICO DA JUVENTUDE EUROPEIA
SARAJEVO E SARAJEVO ORIENTAL 2019
RELATÓRIO DO CHEFE DE MISSÃO
INTRODUÇÃO
Sarajevo é considerada uma das mais importantes cidades da Península
Balcânica e tem uma rica história desde que foi fundada em 1461
pelos otomanos.
Foi nesta cidade que se deu o assassinato do Arquiduque Franz Ferdinand, e
que serviu de pretexto para o início da Primeira Guerra Mundial.
Em 1984, Sarajevo teve a oportunidade de organizar os XIV Jogos
Olímpicos de Inverno, evento que marcou para sempre esta cidade.
A guerra na antiga Jugoslávia, que decorreu entre 1992 e 1995, deixou um
rastro de destruição na cidade, ainda hoje patente em alguns edifícios e na
memória dos seus habitantes.
Mais de 20 anos depois da guerra, foi com muita vontade que a Bósnia
Herzegovina se envolveu na preparação do 1º evento olímpico na cidade
depois dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1984.
A ideia do Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE) foi criada em
1990 por Jacques Rogge, ex-presidente dos Comités Olímpicos Europeus,
com o objetivo de proporcionar aos jovens atletas a possibilidade de
conhecer o Movimento Olímpico e aprender sobre os valores e ideais
olímpicos, bem como sobre a sua universalidade.
Da mesma forma que os Jogos Olímpicos e outros eventos desportivos
continentais, o FOJE não é realizado todos os anos, mas sim em anos
ímpares, ajustando-se ao ciclo olímpico de quatro anos, evitando os anos
olímpicos, tendo-se tornado um dos eventos desportivos juvenis mais
importantes da Europa.

Neste sentido, as cidades de Sarajevo e Sarajevo Oriental, organizaram
com orgulho um Festival Olímpico onde participaram mais de 900 atletas,
de 46 países diferentes.
O evento decorreu entre 10 e 15 de fevereiro de 2019.

A MISSÃO
A Missão Portuguesa ao FOJE 2019 foi constituída pelo atleta de Esqui
Alpino, Manuel Ramos e pelo Chefe de Missão/Treinador, Pedro Flávio.
A equipa reuniu-se no dia 7 de fevereiro em Lisboa, tendo no final do dia
sido visitada pelo Presidente do COP, Dr. José Manuel Constantino, pelo
Secretário-Geral do COP, Dr. José Manuel Araújo e pelo Vogal da Comissão
Executiva do COP e Presidente da FDI-Portugal, Dr. Pedro Farromba.
No mesmo dia foram realizadas as entrevistas e fotografias pela equipa de
Comunicação do COP para divulgação da participação portuguesa.
A partida para Sarajevo aconteceu no dia 8 de fevereiro, com voos de
Lisboa para Viena de Áustria e de Viena para Sarajevo, onde a Equipa
chegou por volta das 15.30h (hora local).
Não houve quaisquer atrasos com os voos, nem qualquer tipo de problemas
com o transporte dos equipamentos.
O transporte da comitiva, para o aeroporto e no regresso, do aeroporto
para a estação de Sta. Apolónia foi assegurado pelo COP.

ALDEIA OLÍMPICA/INSTALAÇÕES
A organização decidiu montar a aldeia olímpica num complexo formado por
dois hotéis de grandes dimensões, cujas instalações foram remodeladas
para receber o festival, o Hotel Hills e o Hotel Hollywood, sendo que na área
exterior de lazer foi localizada a Praça das Medalhas.
No que diz respeito às instalações de apoio, a alimentação era possível
fazer-se nas áreas de restauração dos dois hotéis, sendo que as reuniões
dos Chefes de Missão, bem como as reuniões técnicas das competições se
realizavam no Hotel Hills e os gabinetes de apoio e áreas técnicas para
armazenagem e preparação dos equipamentos desportivos se localizavam
no Hotel Hollywood. Ambos os hotéis estavam equipados com áreas de
ginásio e piscinas. Neste sentido, refere-se que a Missão ficou muito bem

instalada em dois quartos comunicantes, com todas as condições de
acomodação e conforto.
Salienta-se também que durante o festival tivemos o apoio de duas
voluntárias, sendo que uma delas era filha de mãe Bósnia e pai Português
(Funcionário das Nações Unidas) e falava português fluente.

TRANSPORTES
Os transportes, foi o que pior funcionou neste FOJE.
Uma vez que as comitivas não dispunham de veículos (apenas alguns países
tinham veículos próprios que trouxeram consigo para facilitar a logística das
deslocações), todas as deslocações entre a Aldeia Olímpica e as áreas de
treino e competição eram feitas através de autocarros da organização.
As competições e treinos de Esqui Alpino decorreram todas em Jahorina,
montanha olímpica, localizada a cerca de 45 minutos de viagem, o que
obrigava a que diariamente o equipamento de treino fosse carregado e
descarregado nos autocarros, que muitas vezes não cumpriam os horários
definidos, quer por razões de falta de organização, quer por atrasos
causados em função das condições climatéricas, o que acabou por causar
alguns constrangimentos.

CERIMÓNIA DE ABERTURA
A cerimónia de abertura decorreu no dia 10 de fevereiro no Estádio
Olímpico Kosevo em Sarajevo, estádio que já tinha recebido a cerimónia de
abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1984.
Para assistir à cerimónia de abertura, estavam no estádio olímpico mais de
50.000 pessoas, o que tornou o momento muito especial.
Foi uma cerimónia simples, mas muito emotiva e carregada de simbolismo.
O Manuel Ramos estava muito empolgado por estar a viver a sua primeira
experiência olímpica que com certeza lhe ficará na memória para sempre.

A comitiva utilizou durante a missão o mesmo modelo dos equipamentos
usados pela Missão Portuguesa a PyeongChang 2018 e que mais uma vez
teve um enorme sucesso junto da organização e das comitivas dos outros
países participantes.
Durante a cerimónia, houve tempo para alguma manifestação de desagrado
político, por parte do público, uma vez que estiveram presentes na
cerimónia os 3 presidentes da República da Bósnia Herzegovina. De acordo
com a Constituição da Bósnia Herzegovina, a Presidência é constituída por
três membros: um Presidente Bósnio e um Presidente Croata, eleitos pela
Federação da Bósnia e Herzegovina e um Presidente Sérvio, eleito pela
República Sérvia. Aquando das eleições o membro com mais votos torna-se
presidente da Presidência, a não ser que já seja o presidente em exercício à
altura da eleição, mas a presidência alterna a cada oito meses, para
assegurar igualdade. A Cerimónia terminou com a chegada da chama
olímpica, seguida de um espetáculo de fogo-de-artifício que fez chorar
muitos dos bósnios que estavam nas bancadas do estádio Kosevo.

TREINOS
Os treinos que realizámos, bem como as competições do FOJE 2019,
decorreram nas pistas olímpicas de Jahorina.

No dia 9 de fevereiro, realizámos os primeiros treinos de adaptação às
pistas onde se iriam realizar as competições.

No dia 10 de fevereiro, o Manuel treinou slalom, já em traçado técnico. Por
indicação da organização, Portugal treinou em conjunto com a Suíça,
Dinamarca, Grã-Bretanha e Grécia.

No dia 11 de fevereiro, em função das condições climatéricas adversas, com
muita neve, vento e falta de visibilidade, não realizámos treinos em pista,
tendo estes sido substituídos por treinos em ginásio.

No dia 13 de fevereiro, voltaram as estar condições climatéricas muito
adversas e os treinos em pista acabaram por ser cancelados. Neste sentido
voltámos a fazer treino físico e recuperação em piscina.

COMPETIÇÕES
A competição de Slalom decorreu no dia 10 de fevereiro no Estádio de
Slalom de Jahorina. Esta competição decorreu sob condições atmosféricas e
de neve bastante adversas.
Dados Técnicos:
Altitude da Saída: 1655m Altitude da Chegada: 1480m
Desnível: 175m - Código de Homologação: 10952/06/13
Número de Portas: 1ª manga – 64 | 2ª Manga – 64
Número de Atletas – 105
Nº do Dorsal do Atleta Manuel Ramos – 100

A competição de Slalom Gigante decorreu no dia 14 de fevereiro no
Estádio de Slalom Gigante de Jahorina. As condições meteorológicas
embora não fossem as ideais, eram bastante mais favoráveis que as do
Slalom.
Dados Técnicos:
Altitude de saída: 1655 m Altitude de Chegada: 1326 m
Desnível: 329m - Código de Homologação: 10953/06/13
Número de Portas: 1ª manga - 45 | 2ª Manga – 45
Número de Atletas – 104
Nº Dorsal do Atleta Manuel Ramos – 96

RESULTADOS DESPORTIVOS

Na competição de Slalom o Manuel Ramos terminou na 51.º Posição, entre
105 atletas.

No Slalom Gigante o Manuel Ramos infelizmente caiu na 1ª manga, não
tendo sido possível terminar esta competição.
O Slalom Gigante é na realidade a disciplina que o Manuel mais gosta e
onde tem obtido melhores resultados. Neste sentido, arriscou mais nesta
competição, por forma a tentar um resultado melhor, mas infelizmente caiu
numa das curvas do traçado e não foi possível chegar ao fim.

Pudemos ainda contar com a presença e o apoio do Secretário-geral do
COP, José Manuel Araújo, na Prova de Slalom do Manuel.

O Manuel saiu destas competições com o sentimento de se ter esforçado ao
máximo por forma a dar o seu melhor tendo em conta as condições
existentes e número de dorsal com que saiu nas 2 competições, consciente
no entanto que o caminho ainda é longo, e que os treinos e competições
que tem pela frente são fundamentais para poder vir a conseguir uma
qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno - Pequim 2022.
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CONCLUSÃO
A comitiva Portuguesa sai do FOJE 2019 com espírito de dever cumprido.
A participação neste evento, permitiu que o Manuel pudesse viver a sua
primeira experiência olímpica, estando certo que esta participação ficará
não só marcada na sua carreira desportiva enquanto incentivo para
continuar a treinar e a esforçar-se para tentar no futuro a sua qualificação
para os Jogos Olímpicos, mas também enquanto ser humano. Viver o
espirito olímpico, é uma experiência enriquecedora e que certamente lhe
trará melhores valores para o seu dia-a-dia.

Todas estas participações em eventos olímpicos permitem, com certeza,
contribuir para aumentar a visibilidade dos desportos de Inverno em
Portugal.
O Manuel Ramos tem agora os próximos anos para tentar a sua qualificação
para os Jogos Olímpicos de Inverno - Pequim 2022, assim como preparar
desde já, e em conjunto com a Vanina Guerrillot de Oliveira, a qualificação
para os Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno - Lausanne 2020.
Neste sentido, continuamos com espectativa a aguardar a aprovação do
PPOI 2022, para que Portugal possa ser representado com mais atletas, em
mais

modalidades

e

que

possamos

ambicionar

melhores

resultados

desportivos.
Estou certo que juntos iremos continuar a trabalhar para que o futuro dos
desportos de inverno possa vir a trazer melhores resultados para o nosso
país.

O Chefe de Missão

_______________________________________
Pedro Flávio Martins

ANEXO
Balancete do Centro de Resultados

Comité Olimpico de Portugal
Balancete Centro de Resultados / Contas (COP)
Acumulado
Nº Contribuinte 501498958
Exercicio

2019

C. Custo
DAR055

Período Acumulado
Conta

Descrição

Festival da Juventude Inverno - Sarajevo

62

Fornecimentos e serviços externos

622
6227

SETEMBRO

Comité Olímpico de Portugal

Acumulado Periodo
Débito
Crédito

Saldos
Débito

6 539,09 €

6 539,09 €

Serviços especializados

96,90 €

96,90 €

Serviços Bancários

96,90 €

96,90 €

624

Energia e Fluidos

72,30 €

72,30 €

62422

Gasóleo

72,30 €

72,30 €

625

Deslocações, Estadas e Transportes

6 348,80 €

6 348,80 €

625113
625115
625123
625125
625132
625133
625134
6254

Despesas de Alojamento
Deslocações ao Estrangeiro
Despesas Alojamento
Deslocações ao Estrangeiro
Despesas de Alimentação
Despesas Alojamento
Despesas Viagens
Logística

480,00 €
2 421,70 €
720,00 €
378,14 €
130,18 €
1 652,00 €
408,72 €
158,06 €

480,00 €
2 421,70 €
720,00 €
378,14 €
130,18 €
1 652,00 €
408,72 €
158,06 €

626

Serviços Diversos

21,09 €

21,09 €

62672

Limpeza Higiene e Conforto

21,09 €

21,09 €

68

Outros gastos e perdas

606,85 €

606,85 €

688

Outros

606,85 €

606,85 €

6888

OUTROS GASTOS ÂMBITO DESPORTIVO

606,85 €

606,85 €

68884

Compensações de remunerações

606,85 €

606,85 €

Crédito

75

Subsídios, doações e legados à exploração

6 000,00 €

6 000,00 €

751

Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos

6 000,00 €

6 000,00 €

7511

INSTITUTO PORTUGUES DESPORTO JUVENTUDE

6 000,00 €

6 000,00 €

751112

Festival da Juventude Inverno - Sarajevo

6 000,00 €

6 000,00 €

TOTAL GERAL

Licenciado a Comité Olimpico de Portugal

7 145,94 €

6 000,00 €

7 145,94 €

6 000,00 €

