




O Pireu fica na província da Ática e dispõe do maior e mais im-
portante porto não só da Grécia como do Mediterrâneo Oriental. 
É a sede do Município do Pireu, com extensão de 10,9 km2 e 
cerca de 170.000 habitantes.

O Pireu é, na época moderna, o mais importante centro industri-
al da Grécia e o maior centro de comércio da economia helénica. 
Dispõe do maior cais de embarque da Europa (em termos de 
movimento de embarcações de passageiros), ligando por mar 
a capital às ilhas do Mar Egeu, bem como aos outros portos do 
Velho Continente.

O porto do Pireu é uma zona que experimentou grandes di-
ficuldades. Construções soberbas arderam durante a conquista 
romana em 86 a.C. e, apesar de o movimento comercial e 
económico ter vindo a recuperar nos finais do domínio romano, 
com as invasões dos Godos nos séculos III e IV d.C. o Pireu fi-
cou de novo em posição difícil. Durante o período bizantino, o 
desenvolvimento económico do Pireu foi limitado, tendo sido 
completamente extinto durante a ocupação turca.

Os Venezianos levaram muitas das obras de arte antiga ex-
istentes no Pireu. Em Veneza foi encontrado o “Leão do Pireu”, 
que tinha sido descoberto num túmulo antigo e tinha estado na 
origem da designação “Porto Leone” dado ao porto do Pireu. Em 
1827, o Pireu foi definitivamente libertado dos Turcos e a região 
entrou assim numa nova época. Começou então a industriali-
zação do porto.
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Os Gregos da Ásia Menor, que de forma tão violenta foram es-
corraçados da sua pátria em 1922, encontraram o seu porto 
de abrigo no Pireu. Instalaram-se na zona, que os recebeu de 
braços abertos, tendo eles, por sua vez, ligado a sua vida ao Pi-
reu. Lutaram pelo desenvolvimento do porto e pela sua actual 
gigantesca dimensão.

O Olympiacos, conforme o próprio Presidente do clube sub-
linhou em inúmeras ocasiões, tem uma ligação inquebrável 
ao Pireu, ao sector naval e às pessoas simples, cujos ideais se 
expressam através do Jovem com Coroa de Louro! E agora ex-
iste ainda mais uma razão para o Olympiacos e o Pireu serem 
indissociáveis: o Presidente do Olympiacos, Evangelos Mari-
nakis, foi eleito conselheiro municipal da cidade da “Lenda”, 
tendo sido o mais votado, nas últimas eleições autárquicas 
e regionais, com a eleição igualmente do vice-presidente do 
nosso clube, Giannis Moralis, para Presidente da Câmara! Com 
orgulho, a cidade-natal do Olympiacos tem à frente dos seus 
destinos pessoas que sabem o que significa amar o Pireu, tal 
como o fazem com o Olympiacos.

naturalmente, temos de sublinhar que, apesar de o Pireu ser 
a terra natal, a “Lenda” nascida no Grande Porto é adorada em 
toda a Grécia.





São extremamente raros os momentos em que a grande paixão 
de viver escolhe pessoas muito especiais e os incumbe da mis-
são de a exprimir, a concretizar, a nomear! no restaurante típico 
do Mira, na tarde de 10 de Março de 1925, ocorreu um desses 
raros momentos que marcam a história! nesse local onde hoje 
é a rua Karaoli-Dimitriou, nesse dia, há oitenta e oito anos, foi 
fundado o maior clube da Grécia, o Olympiacos!

nesse ponto de encontro aconteceu nesse dia algo fantástico. 
numa época em que o Pireu “fervilhava” de vida, cheio e feridas 
mas também de sonhos. numa época em que a comunidade 
aberta da cidade, liderada pelos seus cidadãos mais ilustres, 
abraçou os migrantes vindos de Creta, de Mani, das ilhas e, 
claro, da fuga da Ásia Menor para criar assim a mais forte e re-
sistente mistura de paixões que a sociedade grega jamais con-
heceu! O que aconteceu nesse dia no restaurante do Mira quis 
o destino que acontecesse só no Pireu. Em nenhum outro lado 
havia terreno tão fértil para cultivar algo tão novo.

a fraternidade dos povos de todo o mundo era a mensagem 
dominante num mundo que tinha acabado de sair de uma 
Guerra Mundial! Especialmente na Grécia essa mensagem era 
tragicamente actual uma vez que era traduzida primeira e 
principalmente em necessidade de fraternidade entre todos os 
Gregos!
E o Pireu e o Olympiacos foram os primeiros a dizer «SIM» a esse 
imperativo nacional! Precisamente por esta razão, o ideal do 
Olympiacos rapidamente, como uma onda de esperança, união 
e glória, se espalhou por toda a Grécia e conquistou milhões de 
adeptos!

Os membros fundadores do Olympiacos foram os seguintes: 
Vasilis andrianopoulos, Giannis andrianopoulos, Giorgos andri-
anopoulos, Dinos andrianopoulos, Dimitris andronikos, Dimi-
tris avdis, nikos Vlassis, Stefanos Emmanouil, nikos Zacharias, 
Thanasis Kallitsis, nikos Kaloudis, Dinos Kaloudis, notis Kaberos, 
Kostas Kleidouchakis, Othon Kokkinos, Triandafyllos Kremos, 
Panagiotis Kostalas, Panagiotis Lagoumitzis, andreas Loukakis, 
Spyros Loukakis, Giannis Louloudakis, Vangelis Mangopoulos, 
Michalis Manouskos, Stavros Maragoudakis, Grigoris Doufas, 
Thodoros Orlof, Fotis Protopsaltis, Giannis Symigdalas, nikos 
Symigdalas, Christos Tzoumerkiotis, Vrasidas Trouposkiadis e 
Spyros Psallidas.

O primeiro Presidente do Olympiacos foi Michalis Manouskos e 
Vice-presidente foi notis Kaberos.

Quando notis Kaberos sugeriu o nome Olympiacos, todos os pre-
sentes concordaram. E quando Giannis andrianopoulos, o jurista 
do grupo, propôs o vermelho e branco como cores da equipa de 
novo ninguém levantou objecções. Tal como relativamente ao 
Jovem com Coroa de Louros como emblema do clube que daquele 
dia em diante iria tornar-se sinónimo de vitória, glória e história!
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no dia 8 de Fevereiro de 1981 ficou escrita uma página ne-
gra na história não só do Olympiacos mas também do Futebol 
Grego e do Desporto Grego em geral. a tragédia da Porta 7 
ocorreu num dia em que as emoções poderiam ter sido bem 
diferentes... 

O Olympiacos recebia e enfrentava o aEK, em jogo da 20.ª jor-
nada do Campeonato. O aEK encontrava-se a apenas dois pon-
tos do líder, o Olympiacos. O jogo decorreu de forma triunfal 
para o Olympiacos. Vitória dilatada (ou até mais que isso), por 
6-0. Três golos de Galakos, um de Kousoulakis, um de Orfanos 
e um de Vamvakoulas levaram os adeptos “alvirrubros”, que 
não tinham deixado nem um centímetro vazio no Karaiskakis, 
a um êxtase de alegria!

O jogo tinha terminado. Com o apito final, o público saiu das 
bancadas, pela Porta 7, para chegar ao espaço perto da Porta 
1 e aí poder receber os seus ídolos. O portão, porém, estava 
fechado... ou, segundo alguns, muito pouco aberto, de forma 
que não podia passar a multidão. uma escorregadela foi o 
suficiente para suceder a fatalidade... cada vez mais adeptos 
começaram a ser empurrados contra o portão, pois aqueles 
que vinham atrás não podiam aperceber-se do que estava a 
acontecer mais à frente.

O resultado foi terem sido espezinhadas e perdido tragica-
mente a vida, fosse naquele momento, fosse sucumbindo aos 
ferimentos mais tarde, 21 pessoas. uma tragédia indescritível, 
sem precedentes no desporto grego. Panagiotis Toumanidis 
(14 anos), Kostas Sklavounis (16 anos), Ilias Panagoulis (17 
anos), Gerasimos amitsis (adepto do aEK, 18 anos), Giannis 
Kanellopoulos (18 anos), Spyros Leonidakis (18 anos), Giannis 
Spiliopoulos (19 anos), nikos Filos (19 anos), Giannis Dialynos 
(20 anos), Vasilis Machas (20 anos), Efstratios Loupos (20 
anos), Michalis Kostopoulos (21 anos), Zografia Chairatidou 
(23 anos), Spyros andriotis (24 anos), Kostas Karanikolas 
(26 anos), Michalis Markou (27 anos), Kostas Bilas (28 anos), 
anastasios Pitsolis (30 anos), antonis Kouroupakis (34 anos), 
Christos Chatzigeorgiou (34 anos) e Dimitrios adamopoulos 
(40 anos) perderam nesse dia a vida, mas não foram esqueci-
dos. Passaram à eternidade.

O destino quis que estas 21 pessoas estivessem presentes num 
triunfo e fizessem parte de uma tragédia... ninguém os es-
quece. ninguém deixará de pensar neles. Por mais anos que 
passem, a tragédia da Porta 7 ficará gravada bem fundo na 
memória de todos aqueles que amam o Olympiacos. O pen-
samento de todos os adeptos estará sempre com as famílias 
das vítimas. E cada vez que os adeptos do Olympiacos gritar-
em «irmãos, vivem, são vocês que nos conduzem», a mente e o 
coração trarão de novo para a vida os nossos 21 irmãos.

a TraGÉDIa
Da POrTa 7
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Em Outubro de 2013, o Olympiacos e a unICEF juntaram as suas 
forças para a imunização de 50.000 crianças na Grécia e no es-
trangeiro. O objectivo da colaboração é angariar fundos e sensi-
bilizar a opinião pública para a campanha da unICEF designada 
«100% Campaign», que tenta garantir a todas as crianças caren-
ciadas do mundo modernos programas de vacinação.

O Olympiacos é um clube que desde a sua fundação avança tendo 
como linha de orientação a ajuda ao nosso semelhante e, nos 
últimos anos, por iniciativa do Presidente, Sr. Marinakis, é dada 
especial atenção às crianças, que são o futuro deste mundo! Desde 
o ano passado, a unICEF tem o seu logotipo na honrada camisola 
alvirrubra e o Olympiacos por sua vez faz tudo o que pode para 
honrar esta grande colaboração!

a título de exemplo, a Lenda esteve presente nos prémios anuais 
da unICEF de 2013-14, honrando as crianças e as suas obras, que 
representaram os seus direitos em desenhos, poemas e canções! 
as duas partes prosseguiram de mãos dadas igualmente na Mara-
tona Televisiva 2013-14, com o capitão Giannis Maniatis a marcar 
presença na apresentação da iniciativa e jogadores da nossa equi-
pa a apoiarem o objectivo, estando presentes durante a Maratona 
Televisiva e oferecendo objectos de colecção da nossa equipa!

a red Store continua a ter à venda para os adeptos da equipa os 
produtos da unICEF numa zona montada para o efeito! a cam-
panha «Lenda uma vida inteira … pela vida de uma criança» 
juntou através de SMS fundos para a vacinação de crianças, tendo 
os jogadores do Olympiacos participado, além da Maratona Televi-
siva, também na Maratona radiofónica da unICEF. as receitas da 
festa pelo 41.º campeonato reverteram na sua totalidade para a 
unICEF. além disso, a nossa equipa pôs à venda camisolas especi-
ais autografadas, que vendeu a fim de doar novamente as receitas 
para a vacinação das crianças carenciadas!

Também no Verão a acção continuou a todo o gás! a Brooks Broth-
ers, patrocinador da equipa, organizou a jornada da unICEF e 
doou parte das suas receitas para a nobre causa, enquanto em 
Chicago, no âmbito da participação do Olympiacos na Interna-
tional Champions Cup, foram organizados um fantástico leilão e 
um grande evento no national Hellenic Museum para o reforço da 
colaboração! um grande evento filantrópico, além das fronteiras 
do nosso país, no qual a nossa equipa esteve presente em força. 
Simultaneamente, começou também a grande campanha «Lenda 
uma vida inteira», com t-shirts especiais promovidas em primeiro 
lugar por Ibrahim afellay e Éric abidal! O grande amigável com o 
Bilbao, no estádio Karaiskakis, antes do início da época deu mais 
uma oportunidade para angariar fundos, com todas as receitas a 
reverterem para a unICEF!

O primeiro ano desta fantástica colaboração foi coroado de grande 
êxito e o objectivo deste ano é salvar ainda mais vidas de crianças 
na Grécia e no resto do mundo!

O OLyMPIaCOS 
E unICEF COnTInuaM 
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UNDP – JOGO CONTRA A POBREZA (DEZEMBRO DE 2010)

Tendo como linha de orientação a dádiva ao nosso semelhante 
e a ajuda aos carenciados, no Olympiacos percorremos con-
tinuamente os caminhos da beneficência. O alívio dos prob-
lemas dos nossos semelhantes e o facto de lhes mostrarmos 
que estamos sempre do seu lado é, como diversas vezes tem 
sublinhado o Sr. Marinakis, prioridade para o Olympiacos! O 
clube não deixa de contribuir nem sequer um... dia! Esteve 
presente quando Pserimos foi atingida por temporais e cheias, 
para auxiliar as vítimas. Ofereceu bens materiais, ofereceu es-
perança e sorrisos. Fez o mesmo quando os sismos assolaram 
Cefalónia! Por iniciativa do Sr. Marinakis, o Olympiacos con-
tribui para os custos de reconstrução das instalações escolares 
da ilha que foram atingidas, com a quantia de 500.000€, a fim 
de que os alunos voltem às suas escolas, rapidamente e com 
segurança.

Mas não são só essas as acções. Diariamente, o Olympiacos 
e a sua direcção lutam pelo bem dos nossos semelhantes, 
de forma a que obtenham um presente melhor e um futuro 
ainda melhor. Durante a sua visita ao Patriarcado Ecuménico, 
o Presidente do Olympiacos expressou junto de S. Exa. revma. 
Bartolomeu o seu cada vez maior desejo de contribuir para a 
obra levada a cabo pela igreja, de todas as formas possíveis!

aCçãO SOCIaL



De entre as acções que a “Lenda” realizou no passado, destaca-
se naturalmente a organização do grande «Jogo amigável Con-
tra a Pobreza». um amigável que decorreu a 14 de Dezembro 
de 2010, em colaboração com o departamento responsável da 
Onu. no estádio Karaiskakis, os amigos de Zidane e os amigos 
de ronaldo, as maiores estrelas do futebol, jogaram pela esper-
ança, pela ajuda ao nosso semelhante e pela beneficência! um 
jogo diferente dos outros, com faceta social e fim humanitário, 
o auxílio às vítimas no Haiti e no Paquistão, mas também aos 
carenciados na Grécia.

Porém, a acção não se ficou por aí. Seguiu-se o apoio financeiro 
às vítimas do grande sismo e do tsunami no Japão, em 2011, 
com o Presidente do Olympiacos a entregar um cheque de 
100.000€ ao Embaixador Japonês, sr. Hiroshi Toda. O Olympi-
acos participa igualmente na Organização não Governamental 
sem fins lucrativos “Greece Debt Free”, que visa aliviar o nosso 
país da incomportável dívida externa.

aCçõES DE BEnEFICênCIa COnTínuaS:
- refeitórios de Caridade Diários da Igreja do Pireu
- Doações e patrocínios a fundações, orfanatos, hospitais
- Bolsas a estudantes
- Ofertas de material desportivo e escolar a escolas

Merece menção especial, naturalmente, o grande amigável com 
o Liverpool, no Verão de 2013. a “Lenda” esteve presente em 
anfield para homenagear Steven Gerrard, o grande capitão do 
Liverpool, tendo ao mesmo tempo tomado iniciativas no campo 
da acção social! O Presidente, Sr. Marinakis, doou a quantia de 
100.000 libras à Steven Gerrard Foundation e tornou o nome da 
“Lenda” ainda mais conhecido fora das quatro linhas!



O “Georgios Karaiskakis” foi construído pela primeira vez em 
1895, como Pista de Ciclismo. O objectivo era ser utilizado nos 
Jogos Olímpicos de atenas em 1896. Começou a ser utilizado 
como campo de futebol da década de 1920.

Em 1960 foi remodelado e rebaptizado de “Estádio Georgios 
Karaiskakis”, nome que ainda mantém. O nome foi dado em 
honra do Marechal e herói nacional Georgios Karaiskakis 
(1782-1827), morto em neo Faliro, muito perto do local do 
actual estádio, durante a revolução de 1821. a sua lotação 
era 31.032 lugares.

ESTÁDIO “GEOrGIOS 
KaraISKaKIS”

O estádio, embora tenha sido utilizado também por outras equi-
pas (Ethniko, Proodeftiki), ficou ligado ao Olympiacos, que aí viveu 
grandes momentos de glória! Em 2003, porém, o histórico estádio, 
a casa do Olympiacos durante décadas, foi demolido. no seu lugar 
foi criado um novo e moderno estádio, destinado exclusivamente 
ao futebol, com capacidade para 32.115 pessoas e completamente 
coberto. a casa do Olympiacos tornou-se ainda mais “quente” e 
“forte” e a equipa dispõe do mais moderno estádio da Grécia e 
um dos mais modernos da Europa! Os adeptos do Olympiacos já lá 
viveram grandes noites, nesta década de existência do novo estádio 
Karaiskakis, e muitas mais os esperam!

A casa do Olympiacos tornou-se ainda 
mais “quente” e “forte” e a equipa
dispõe do mais moderno estádio
da Grécia  e um dos mais modernos 
da Europa!



Os balneários da nossa equipa, no estádio Karaiskakis, foram 
reconstruídos durante o Verão de 2014 e ficaram com uma nova 
e espectacular aparência! Modernos, confortáveis como nunca 
e com altíssimo nível estético, constituem a “base” dos nossos 
jogadores, de onde saem prontos para o “campo de batalha”, o 
terreno de jogo do estádio! ao mesmo tempo, foram também 
renovados os espaços interiores do estádio, com a sala de im-
prensa, a sala de trabalho dos jornalistas e a recepção a serem 
totalmente renovados com sentido estético e funcional. Foram 
igualmente remodelados as bancadas de imprensa, atingindo 
um nível estético altíssimo e com todas as funcionalidades!

O estádio dispõe de todos os confortos. Contém 40 suites VIP, 
que variam entre os 29 e os 60 m2 e entre 15 e 20 pessoas de 
capacidade, existindo também a suite presidencial. 

Todas dão acesso a uma varanda especialmente decorada, com 
capacidade para 474 pessoas! Todas as suites estão completa-
mente equipadas.

ao mesmo tempo, o estádio oferece aos adeptos a oportunidade 
de combinarem o jogo com um passeio pelo espaço que o rodeia. 
aí encontram-se lojas, ginásio, cafés, restaurantes, bem como o 
Museu do Olympiacos e a loja oficial da equipa, a red Store. até 
podem, claro, fazer uma refeição enquanto decorre o jogo, se o 
desejarem, no completamente renovado restaurante do estádio, 
com vista para... o terreno de jogo! O V’ammos está sempre pronto 
a acolher os adeptos do Olympiacos.

O Estádio Karaiskakis é a casa da Selecção nacional de Futebol 
Masculina da Grécia.









O... quartel-general do Olympiacos, o sítio onde a equipa 
passa todos os dias bastantes horas de trabalho, é o centro de 
treinos em aghios Ioannis renti. as modernas instalações, de 
que o Olympiacos dispõe desde 2004, não acolhem apenas a 
primeira equipa, mas também a academia!

O centro de treinos inclui quatro campos com as dimensões 
oficiais, com relvado natural, que obedecem às especificações 
da FIFa. Todos dispõem de sistema de drenagem, holofotes e 
num deles existe uma bancada com capacidade para 3.000 
espectadores. Existe ainda um campo mais pequeno, com rel-
vado sintético, para as necessidades dos escalões mais novos 
da academia do Olympiacos.

O dormitório encontra-se num dos edifícios de que dispõe o 
centro de treinos do Olympiacos. no rés-do-chão desse ed-
ifício há o espaço de acolhimento, a sala de estar, a sala de 
jantar-refeitório e, claro, os quartos, onde os jogadores podem 
repousar antes dos jogos. Existem 18 quartos duplos e dois 
individuais, que oferecem todo o conforto e acesso à Internet.

CEnTrO DE TrEInOS
DE aGHIOS IOannIS 
rEnTI

O centro de treinos inclui quatro 
campos com as dimensões oficiais, 
com relvado natural, que 
obedecem às especificações 
da FIFA. 













Ο Ολυμπιακός αποκόμισε τεράστιες 
εμπειρίες και απέδειξε ότι δίκαια 
συγκαταλέγεται στην ελίτ του
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
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facebook.com/OlympiacosFCyoutube.com/olympiacosfc

instagram.com/olympiacosfctwitter.com/olympiacos_org

WWW.OLYMPIACOS.ORG

FOLLOW OUR TEAM
EVERYWHERE !

O OLyMPIaCOS
DIGITaL



OLyMPIaCOS S.F.P.
O OLyMPIaCOS S.F.P. foi fundado a 10 de Março de 1925. É o 
maior clube desportivo na Grécia e um dos maiores do mundo. 
no OLyMPIaCOS S.F.P. são praticadas com grande sucesso as 
seguintes modalidades: Voleibol masculino, Voleibol feminino, 
Pólo aquático masculino, Pólo aquático feminino, natação, 
atletismo, Pugilismo, Kickboxing, Tae kwon do, Vela, Ténis-de-
Mesa, remo, Luta, Canoagem, Tiro, Esgrima.

O clube que deu origem também o Futebol e o Basquetebol 
do Olympiacos, os quais seguiram os seus próprios fantásticos 
caminhos na Grécia e na Europa, é inseparável da alta com-
petição! O OLyMPIaCOS “cria” Campeões e constitui a base das 
selecções nacionais em todas as modalidades. nas suas fileiras 

tem atletas medalhados em Jogos Olímpicos, Campeões do Mun-
do e Campeões da Europa, que constituem a melhor publicidade 
para o clube em todos os cantos do mundo.

O OLyMPIaCOS mantém academias em todos os desportos prati-
cados no clube, onde milhares de crianças aprendem com figuras 
de topo os segredos do desporto. no nosso clube não é dada im-
portância apenas ao progresso na parte estritamente desportiva, 
mas também ao comportamento dos atletas tanto na sociedade 
como na escola. O OLyMPIaCOS forma os futuros Campeões, mas 
também cidadãos úteis à sociedade. Todos os anos para esse efeito 
promove e homenageia as crianças das suas academias que se 
distinguiram nos seus estudos.






