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Nas suas mãos tem um livro criado para registar o perfil, aliás, 
a grandeza do maior clube grego: o Olympiacos! Um clube cujo 
nome está envolvido em glória inultrapassável, orgulho, história 
e tradição únicas! Um nome escrito a letras de ouro, num fundo 
vermelho e branco: OLYMPIACOS! A Lenda do futebol grego, a 
equipa que ligou o seu nome ao sucesso, avança nesta nova era 
do futebol europeu e mundial como um gigante entre gigantes, 
aumentando o seu nome e a sua dimensão no contexto do fute-
bol europeu e não só!

O Olympiacos, um clube adorado pelas pessoas mais do que 
qualquer outro, tanto dentro como fora da Grécia, retira a sua 
força do amor inesgotável dos seus adeptos! O vermelho e 
branco, o coração que bate nas bancadas, a paixão, a força, a 
voz. A frase que se impôs dizendo que «metade da Grécia é do 
Olympiacos» talvez já não reflicta exactamente o que se passa, 
uma vez que a força dos adeptos da Lenda aumenta cada vez 
mais. Os fiéis adeptos do Olympiacos já são mais de metade da 
Grécia e têm vindo a aumentar constantemente!

Num mundo diariamente cheio de dificuldades, cheio de in-
certezas e dúvidas, o Olympiacos continua firmemente o seu 
progresso, dando saltos onde outros têm dificuldade em fazer 
nem que seja um passo e tentam apenas puxar a Lenda para 
trás! O progresso, a estabilidade e prosperidade económicas, os 
investimentos, a faceta social e a solidariedade para com aque-
les que realmente passam por dificuldades constituem uma 

prioridade para a Olympiacos SAD, que diariamente faz todas 
as acções necessárias nesse sentido.

O trabalho, porém, não se fica apenas pelo presente. Tem como 
linha de orientação o futuro, que promete ser brilhante! A 
subida no contexto do futebol europeu, o reconhecimento até 
para além do Atlântico (de recordar a viagem lendária e o ICC 
no Verão de 2014, em que a Lenda esteve além do Atlântico 
num torneio com as melhores equipas da Europa) são razões 
primordiais pelas quais o nome do Olympiacos tem vindo a ser 
cada vez mais falado, fazendo história e ganhando o respeito 
também além-fronteiras!

A nova era do Olympiacos já chegou! Estamos a atravessá-
la diariamente e está repleta de títulos, distinções, troféus, 
grandes alegrias e emoções, elementos que compõem o perfil 
do Olympiacos Clube de Adeptos do Pireu. A acção social, a dá-
diva aos nossos semelhantes, o percurso de mãos dadas com a 
UNICEF também para além dos dois primeiros anos de colabo-
ração, tudo tem importância! O Olympiacos é uma enorme in-
stituição, que trabalha diariamente para o progresso do futebol 
grego e do desporto grego no geral. Acima de tudo, porém, a 
Lenda é uma enorme família! E é assim que vai continuar o seu 
caminho, tendo já celebrado 90 anos de vida. Como gostamos 
sempre de sublinhar…

Continuamos a sonhar!
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OLYMPIACOS
CLUBE DE ADEPTOS
DO PIREU

Os fiéis adeptos do Olympiacos 
já são mais de metade da Grécia 
e têm vindo a aumentar 
constantemente!



Evangelos Marinakis em Junho de 2010 participou no aumento 
de capital social da Olympiacos SAD e tornou-se sócio maioritário 
com 70% das acções, ao chegar a acordo com o então Presidente 
do Olympiacos, Socratis Kokkalis. Durante a presidência do Sr. 
Marinakis no Olympiacos, a equipa ganhou o campeonato das 
épocas 2010/2011, 2011/12, 2012/13, 2013/2014 e 2014/2015, 
conquistando também a Taça da Grécia em 2011/12, 2012/13 
e 2014/2015. O Sr. Marinakis exerceu igualmente o cargo de 
presidente da Superleague, entre Agosto de 2010 e Setembro 
de 2011. Em Maio de 2014, o Sr. Marinakis foi o mais votado nas 
eleições autárquicas, tendo sido eleito conselheiro municipal do 
Pireu com mais de 50% dos votos da coligação independente 
«Pireu Vencedor», liderada pelo Sr. G. Moralis, Vice-presidente 
da Olympiacos SAD.

No sector empresarial, o Sr. Marinakis exerce as funções de Pres-
idente e Director Executivo da Capital Maritime & Trading Corp. 
desde a sua fundação. Detém igualmente investimentos impor-
tantes no sector energético, naval e imobiliário. O Sr. Marinakis 
estudou na Grã-Bretanha e possui uma licenciatura em Gestão 
Internacional de Empresas e um mestrado em Relações Inter-
nacionais.

Através da Olympiacos SAD, bem como a nível pessoal, o Sr. 
Marinakis leva a cabo uma importante obra social. Durante a 
sua presidência, em Outubro de 2013 anunciou a colaboração da 
Olympiacos SAD com a UNICEF para o financiamento da 100% 
Campaign, o programa de vacinação de crianças mais impor-
tante em todo o mundo. No âmbito deste esforço, o Olympiacos 
assumiu o compromisso de juntar os fundos necessários para a 
vacinação de crianças em zonas onde existe uma necessidade 
urgente, com a camisola do Olympiacos a exibir com orgulho o 
logotipo da UNICEF. Apoia financeiramente o funcionamento do 
Museu Kazantzakis em Creta, dedicado ao grande poeta e es-
critor grego, cujas obras tornaram a Grécia conhecida em todo 
o mundo. Apoiou também o Programa de Desenvolvimento da 
ONU para o Paquistão e o Haiti, as obras de reconstrução no 
Japão após o devastador tsunami, a organização ambientalista 
‘Arktouros’, o Hospital Pediátrico Aghia Sofia, a Clínica Pediátri-
ca do Hospital Geral de Limassol, bem como as instituições 
de apoio à criança ‘Argo’, ‘Juntos para a Criança’ e a ‘Fundação 
Chatzikyriakeio’. Importante é também o contínuo apoio à in-
stituição ‘Elpida’ e o enorme esforço que faz pelas crianças e as 
suas famílias, que travam todos os dias as suas “batalhas”. Outra 
parte importante da sua acção social é a cobertura de todas as 
despesas para os refeitórios diários de caridade e os acampa-
mentos de Verão das Santas Metrópoles do Pireu e de Niceia, 
bem como para refeições de caridade distribuídas através da 
Santa Metrópole de Syros em todas as paróquias das ilhas viz-
inhas para famílias numerosas e nossos semelhantes que têm 
necessidade do nosso apoio.

PRESIDENTE
EVANGELOS MARINAKIS
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No início do século XIX, o porto do Pireu, na altura deserto e sem 
organização, era utilizado pelos viajantes para desembarcarem 
e visitarem a Acrópole. Não poderiam então imaginar o seu de-
senvolvimento posterior! O Pireu é hoje o maior porto comercial 
e de embarque da Grécia. É considerado o porto mais importante 
do Mediterrâneo Oriental e é o maior da Europa em número de 
passageiros. Pelo menos 20 milhões de visitantes passam por aqui 
todos os anos para conhecerem Atenas, a Grécia continental, as il-
has do Mar Egeu e Creta. No Pireu atracam igualmente os grandes 
navios de cruzeiro que transportam visitantes de todo o mundo.

É comummente referido que a designação Pireu provém da pala-
vra grega para além, “peran”, com o significado de terra longínqua 
ou situada diante. Outros defendem que o nome provém das ex-
pressões “dia peran” ou “peran reo” e dos verbos “peraio” e “diaper-
aiono”, que envolvem a ideia de transportar pessoas de uma terra 
para outra, baseados no facto de a região estar separada da costa 
da Ática por uma zona pantanosa, o Alipédio, na exacta zona onde 
hoje é o Fáliro. 

HISTÓRIA
Em 1834, após a libertação do domínio otomano, a capital do re-
cém-formado estado grego foi transferida de Nafplio para Atenas 
e começou aí uma nova época de crescimento para o Pireu, pois 
a nova capital teria de ter um porto à sua altura. Assim, nos anos 
que se seguiram, o Pireu conheceu um frenético desenvolvimento 
demográfico, urbanístico, comercial e industrial. No início do sécu-
lo XX, atraiu gente das ilhas do Golfo Sarónico, das ilhas Cíclades, 
da ilha de Quios, de Creta e de Mani. Ao desenvolvimento seguiu-
se a melhoria das infra-estruturas. Foram construídos tanques 
permanentes na Costa Eetioneia e lançaram-se os alicerces do 
magnífico Teatro Municipal do Pireu.

PIREU: O GRANDE 
PORTO E O BERçO 
DA LENDA!
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UMA OUTRA PERSPECTIVA DO PORTO

O ANTIGO PORTO DO PIREU

O ENCANTADOR MICROLIMANO

Um olhar pelo mar faz com que 
compreendas muitas coisas... 
Deslocando o olhar, vês o estádio 
Karaiskakis, ali, perto do mar, 
a ligar o Grande Porto do nosso 
país e da Europa à Lenda que 
adoramos...

O PORTO DO PIREU ILUMINADO



A Catástrofe da Ásia Menor de 1922 e o desenraizamento da 
população helénica da Ásia Menor fizeram o Pireu receber um 
importante número de refugiados e a população duplicou. No 
entanto, o que tem maior importância é que a identidade dos 
refugiados contribuiu substancialmente para a formação do as-
pecto, bem como do carácter cultural da cidade. A última peri-
pécia do Pireu foi a Segunda Guerra Mundial, durante a qual foi 
alvo de repetidos bombardeamentos. O fim da guerra assinalou 
o início da reconstrução da cidade, que, em combinação com o 
rendimento da marinha mercante grega, que se revelou uma 
potência mundial do pós-guerra, transformou o Pireu no maior 
porto do Mediterrâneo Oriental.
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A ESTAÇÃO DE METRO NO PIREU

A ESCOLA DE CADETES DA MARINHA

A HISTÓRICA MARINA ZEAS

EDIFÍCIO NEOCLÁSSICO EM KASTELLA

O TEATRO MUNICIPAL DO PIREU

O ESPLENDOROSO PASALIMANI



UM PIREU VENCEDOR!
O Olympiacos tem uma ligação inquebrável ao Pireu, ao sector na-
val e ao povo simples, cujos ideais se expressam através do Jovem 
com a Coroa de Louros e do seu amor por ele! A obra do Presidente 
da Câmara, Giannis Moralis, que é também Vice-Presidente da 
Olympiacos SAD, mas também, claro, de Vangelis Marinakis, que 
foi eleito com o maior número de votos membro da Assembleia 
Municipal da cidade do Pireu nas últimas eleições autárquicas, 
continua incessantemente. A cidade muda de imagem, muda de 
perfil, melhora constantemente, mas também aprende a retribuir 
aos seus habitantes. Àqueles que precisam.
É essa exactamente a questão central de todas aquelas pessoas 
e das instituições da cidade que constituíram a semente para a 
criação da equipa que, tendo como bandeira a coligação Pireu-
Vencedor, conseguiram transformar o seu amor pela cidade numa 
forte corrente, que inspirou e abraçou todo o Pireu. Orientando-se 
portanto na vontade de dádiva constante e na visão de entregar às 
novas gerações do Pireu uma cidade moderna em relação à qual 
possam ter orgulho, a Autoridade Municipal lança de há um ano a 
esta parte os alicerces para o grande objectivo que colocou desde 
o primeiro momento o presidente do Olympiacos, Sr. Vangelis 
Marinakis: fazer com que o Pireu se assemelhe ao objecto do seu 
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orgulho, a equipa-Lenda nascida nos seus bairros, e esteja na 
linha da frente a todos os níveis. O lema de o Pireu olhar na 
direcção do mar, que caracterizou e determinou o início deste 
esforço, é ilustrativo do objectivo de valorizar a totalidade das 
enormes potencialidades da cidade e principalmente do seu 
porto, que foi, é e será a força vital e motriz para a comunidade 
do Pireu. Desta forma, o Pireu destacar-se-á na sua totalidade e 
conquistará o lugar que merece não apenas como centro naval 
internacional, mas também como destino preferido de cruzei-
ros, com os visitantes a desfrutarem da sua beleza natural e do 
sentido de hospitalidade único dos seus habitantes.

Um olhar pelo mar faz com que compreendas muitas coisas... 
Deslocando o olhar, vês o estádio Karaiskakis, ali, perto do mar, 
a ligar o Grande Porto do nosso país e da Europa à Lenda que 
adoramos...

*Para uma visita guiada por todos os locais de grande beleza 
do Pireu, pode-se consultar o guia de viagens criado pela Au-
toridade Municipal da cidade, o guia Destination Piraeus no 
endereço electrónico www.destinationpiraeus.com

INAUGURAÇÃO DE UM DOS PARQUES INFANTIS DA CIDADE

O MUSEU ARQUEOLÓGICO DO PIREU



São extremamente raros os momentos em que a grande paixão 
de viver escolhe pessoas muito especiais e os incumbe da missão 
de a exprimir, a concretizar, a nomear! No restaurante típico do 
Mira, na tarde de 10 de Março de 1925, ocorreu um desses raros 
e excepcionais momentos históricos! Nesse local, onde hoje é a 
rua Karaoli-Dimitriou, nesse dia, há 90 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 de feridas 
mas também de sonhos. Numa época em que a comunidade ab-
erta 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 resistente mistura de 
paixões que a sociedade grega jamais conheceu! 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! Há 90 anos…

A fraternidade dos povos de todo o mundo era a mensagem domi-
nante num mundo que tinha acabado de sair de uma Guerra Mun-
dial! 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 corresponder e a 
fazer algo por isso! E é esta a razão pela qual o ideal do Olympi-
acos rapidamente, como uma onda de esperança, união e glória, 
se espalhou por toda a Grécia e conquistou milhões de adeptos! 
Há 90 anos...

Os membros fundadores do Olympiacos foram os seguintes: Vasilis 
Andrianopoulos, Giannis Andrianopoulos, Giorgos Andrianopou-
los, Dinos Andrianopoulos, Dimitris Andronikos, Dimitris 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 Louk-
akis, Giannis Louloudakis, Vangelis Mangopoulos, Michalis Man-
ouskos, 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! 
Há 90 anos...

90 ANOS DA 
FUNDAçãO DE UMA 
LENDA!
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Desde então passaram 90 anos. 90 anos cheios de distinções, 
alegrias, conquistas importantes, mais alegrias, mas também 
tristezas, apreensões, uma tragédia inenarrável... 90 anos em que 
o “navio” chamado OLYMPIACOS navega pelos mares da glória. 
Porque ser do OLYMPIACOS não é uma condição. É uma bênção... 
90 anos que em 2015 foram celebrados de forma fantástica. Com 
o Porto do Pireu engalanado e ao rubro! Aqui é a tua casa, aqui 
é a tua fortaleza. Aqui é o teu castelo, aqui também a tua força, 
mostraram a todo o mundo os fiéis que se juntaram naquela noite 
na Marina Zeas e revelaram de forma ardente todo o IDEAL do 
OLYMPIACOS! 90 anos marcados por alegria indescritível, orgulho 
e honra indescritíveis. 90 anos de liderança, 90 anos de GRANDEZA 
e ALMA DO OLYMPIACOS!
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2 IoannIs ManIatIs

3 alberto botIa

5 luka MIlIvojevIc 

6  Manuel Da costa

7 kostas FortounIs

8 anDreas bouchalakIs

9 alFreD FInnbogason

10 alejanDro DaMIan DoMInguez

11  PajtIM kasaMI   

14 oMar elabDellaouI

15 QazIM lacI

16 roberto jIMenez gago

17 alan PulIDo

19 DavID Fuster torrIjos

20 DIMItrIs kolovos 

21 jIMMy DurMaz 

23 DIMItrIs sIovas

24 tasos avlonItIs 

26 arthur Masuaku

28 DIMItrIs goutas

29 PraksItelIs vouros

30  leanDro Do carno salIno

31 MohaMeD el FarDou ben

32  theoFanIs tzanDarIs

33 leFterIs choutesIotIs

34 ManolIs salIakas

37 steFanos kaPIno

44 sasa zDjelar  

70 gIannIs gIannIotas

77 hernânI jorge santos Fortes

90 FelIPe ParDo

91 esteban caMbIasso

92 sebastIão De FreItas couto júnIor

99  brown IDeye 

41 konstantInos tsIMIkas

NOSSA
EQUIPE!
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Poucas equipas no mundo têm a sorte de desfrutar de um apoio 
tão grande dos seus adeptos, de receber tanta adoração, mani-
festada de todas as formas possíveis, em qualquer que seja o 
campo onde a equipa jogue! O Olympiacos são os seus adeptos 
e essa relação recíproca constituiu e vai continuar a constituir um 
ingrediente básico da receita da Lenda! Pois o que nos torna Len-
da são as vitórias, os títulos, as distinções, os grandes líderes, os 
magníficos jogadores… Porém, o que nos torna Lenda são tam-
bém os nossos adeptos! Aliás, é tudo menos fortuito o facto de os 
jogadores sublinharem, em todas as oportunidades que têm, isso 
mesmo: “Jogamos para os nossos adeptos. E com os nossos adep-
tos do nosso lado, sentimo-nos mais fortes! Não temos medo de 
nada!”, declaram a uma só voz os craques “alvirrubros”.

Quem é que já foi a um jogo da nossa equipa, com o estádio 
Karaiskakis cheio e as bancadas a vibrar, e não ficou... sem pala-
vras? No entanto, não é só a intensidade do som o que faz com 
que tanto os da nossa equipa como os adversários fiquem estu-
pefactos. Lembramos só que estabelecemos o record de dec-
ibéis no jogo com o Paris Saint-Germain para a UEFA Champions 
League da época de 2013-14. Um grande papel tem também 
o aspecto visual! O espectáculo que “encenam” com bastante 
frequência os adeptos da Lenda no estádio Karaiskakis viaja por 
todo o mundo! Fantásticas “coreografias” num fundo vermelho 
e branco, que muitas vezes cobrem todo o estádio (lembramos 
rapidamente as coreografias com o Manchester United e Bor-
déus, mais antigas) e fazem todos os adeptos do futebol ficar 
estupefactos! Desenhos espectaculares, cânticos que enviam 
as suas mensagens de apoio à equipa, ou apenas composições 
com bandeiras brancas e vermelhas, bandeiras com o emblema 
da Lenda ou ainda composições ainda mais complexas atraem 
o olhar e obrigam até mesmo os adversários que se encontram 
no terreno de jogo a espreitarem as bancadas, perdendo assim 
a sua concentração …

GRANDIOSA ADESãO 
E RECORD DE LUGARES CATIVOS 
NO KARAISKAKIS!
Quem está em primeiro é sempre o alvo a abater dos que estão 
em segundo. O “trono” só tem lugar para um e quem está jus-
tamente a ocupá-lo tem sempre de enfrentar os pretendentes, 
que podem, porém, usar todos os meios ilegítimos quando de 
outras maneiras falham constantemente. O mesmo acontece 
com o Olympiacos, que tem conquistado continuamente a lider-
ança, investindo, fazendo crescer o seu nome, aumentando a sua 
força e representando dignamente o futebol grego na Europa. 
Neste seu esforço, a Lenda, para além da Direcção, que protege 
a equipa, tem como escudo do seu ideal e da sua grandeza os 
seus adeptos! Todos os anos marcam constantemente presença 
lá, no estádio Karaiskakis. Contudo, este ano bateram todos os 
recordes!

OS NOSSOS 
ADEPTOS SãO 
A NOSSA FORçA!

Estamos a falar, claro, da venda de lugares cativos para a época 
de 2015-16, a qual ultrapassou todos os limites! Os adeptos 
do Olympiacos congregaram-se em torno da equipa do seu 
coração, marcam presença no Karaiskakis, já começaram a es-
gotar os jogos da Lenda e, com a forma como aderiram à com-
pra de lugares cativos, mostraram que ninguém pode interpor-
se entre o Olympiacos e os seus adeptos! De um fabuloso record 
de 18.257 lugares cativos no novo estádio Karaiskakis, que du-
rava desde a época 2006-2007, os adeptos do Olympiacos pas-
saram para outro, que muito dificilmente será batido! Ultrapas-
sou os 21.000 lugares cativos para a época já em curso e gritou 
bem alto “PRESENTE!”, em nome da equipa do seu coração! A 
Olympiacos SAD continua no caminho certo a agigantar o nome 
da Lenda a nível europeu (uma vez que a bitola grega já foi 
deixada para trás há muito tempo) e o principal cuidado de to-
dos os que trabalham diariamente para o bem do clube é que 
os FERVOROSOS ADEPTOS do Olympiacos estejam contentes e 
orgulhosos da sua equipa e que lhes seja retribuído de todas 
as formas possíveis o amor que constantemente demonstram 
pelo clube!

“ONDE QUER QUE JOGUES…”
… “estarei eu também lá contigo”, refere um conhecido cântico 
entoado pelos adeptos do Olympiacos nas bancadas. E não o 
fazem sem razão. As excursões “alvirrubras” já fizeram história! 
Inumeráveis bancadas já foram pintadas de alvirrubro, em to-
dos os campos onde jogou a nossa equipa! Os adeptos do Olym-
piacos estão sempre perto, viajam com a sua equipa na Grécia, 
na Europa e até na América! Lembramos a presença de adeptos 
até mesmo da Grécia, aquando da participação do Olympiacos 
na International Champions Cup, torneio realizado com a par-
ticipação dos maiores nomes do futebol europeu, nos Estados 
Unidos da América, no Verão de 2014! O importante é que o 
12.º jogador do Olympiacos, os seus fervorosos adeptos, não 
conhecem fronteiras e não têm a sua sede apenas no estádio 
Karaiskakis! “É incrível veres os nossos adeptos onde quer que 
joguemos”, declaram os jogadores do Olympiacos, mostrando 
o seu apreço pelos adeptos e pelo amor inesgotável que lhes 
transmitem…



O nosso OLYMPIACOS é a equipa com mais títulos na Grécia! Deixan-
do muito para trás os seus concorrentes, a nossa equipa tem ligado 
o seu nome à liderança, tanto no Campeonato Helénico, como na 

90 ANOS DE 
TíTULOS E DISTINçõES!
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Taça da Grécia. Abaixo estão listados pormenorizadamente todos 
os títulos da nossa equipa de futebol, que demonstram da melhor 
forma a razão de o Olympiacos ter o cognome de a “Lenda”!

CAMPEONATO DA GRÉCIA (42)
1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 
1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 
1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 
1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 
2014,  2015

TAçA DA GRÉCIA (27)
1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 
1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 
1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 
2012,  2013,  2015

DOBRADINHA (17)
1947, 1951, 1954, 1957, 1958, 1959, 1973, 1975, 
1981, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 
2015

SUPERTAçA (4)
1980, 1987, 1992, 2007

TAçA BALCÂNICA (1)
1963

O nosso Olympiacos 
é a equipa com mais 
títulos na Grécia!



COM PASSOS FIRMES 
RUMO À QUINTA ESTRELA!
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Quando alguém pertence à grande família do Olympiacos, 
tem continuamente uma razão para estar contente, para es-
tar orgulhoso e para sorrir. A época de 2012-2013, no entan-
to, foi ainda mais especial. Nessa época abriu-se uma nova 
página, depois de uma grande façanha! O nosso Olympiacos 
conquistou então de novo o campeonato e colocou assim a 
quarta estrela na sua gloriosa camisola alvirrubra!

Tendo feito história, o objectivo só pode ser um: continuar 
a fazer história! Os 40 campeonatos, celebrados de forma 
grandiosa, já se tornaram 41, 42 e estamos a avançar para 
o 43.º, tendo já dado os primeiros passos na sua direcção na 
época que está a decorrer. Temos o caminho para a quinta 
estrela pela nossa frente, cheio de obstáculos e dificuldades 
que os nossos adversários tentam constantemente colocar-
nos. No entanto, o Olympiacos é o maior clube deste país. E 
cresce continuamente, tornando claro aos seus adversários 
que não conseguirão DE FORMA NENHUMA pará-lo! Se pu-
derem acompanhá-lo, que tentem …

Através de procedimentos concretos, criteriosos e seguros, 

fruto de planificação, a Lenda dos estádios gregos agiganta-
se cada vez mais! O esforço é contínuo, duradouro e inces-
sante. O objectivo é que o nosso OLYMPIACOS seja auto-su-
ficiente e que não tenha qualquer problema, económico ou 
não, pelo contrário, que seja caracterizado pela estabilidade 
e prosperidade. E, ao mesmo tempo, que conquiste títulos, 
que tenha sucessos e que progrida na Europa para que se 
cumpra um dia o seu grande sonho: a conquista de um título 
europeu! Não é por acaso que o lema de todos é “Continu-
amos a sonhar”!

Tudo isto é feito para a grandeza deste clube, a qual está 
acima de qualquer adversário. O OLYMPIACOS encontra-se, 
como foi referido anteriormente, no caminho para a quinta 
estrela. Um caminho difícil e cheio de obstáculos, pois todos 
querem ganhar ao campeão e perpétuo vencedor! A Lenda, 
porém, não se deixa intimidar! O grande objectivo é que o 
corredor com os troféus aumente ainda mais e que a onda 
que acontecerá na festa histórica da 5.ª estrela, até chegar-
mos à 50.ª taça, demore bastante tempo!

Através de procedimentos con-
cretos, criteriosos e seguros, 
fruto de planificação, a Lenda 
dos estádios gregos agiganta-se 
cada vez mais!



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.

8-2-1981: O DIA 
EM QUE O TEMPO
PAROU
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MONUMENTO EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DA TRAGÉDIA DA PORTA 7 (2015)



Desde Outubro de 2013, altura em que o Olympiacos e a UNICEF 
uniram as suas forças para a imunização de crianças na Grécia 
e no estrangeiro, o esforço que tem sido feito diariamente para 
apoiar essa colaboração tem sido muito importante! A colabo-
ração internacional da Olympiacos SAD com a UNICEF diz respeito 
à campanha mundial da UNICEF intitulada 100% Campaign, o 
programa de vacinação de crianças mais importante em todo o 
mundo. No âmbito desta grande colaboração, o Olympiacos assu-
miu a sensibilização junto dos seus adeptos e a recolha dos fundos 
necessários (com o objectivo de recolher mais de 4 milhões de eu-
ros num período de 4 anos) para a vacinação de 100 000 crianças 
em zonas onde existe necessidade urgente!

A Lenda, entre as suas acções anuais para a campanha 100% 
Campaign, está todos os anos presente nos prémios da UNICEF, 
homenageando as crianças e as suas obras, que expressam os seus 
direitos em desenhos, poemas e canções! As duas partes avançam 
de mãos dadas também nas Maratonas Televisivas e Radiofónicas 
anuais da UNICEF, com os jogadores da nossa equipa a apoiarem o 
objectivo, estando sempre presentes de forma activa! Foi também 
de sublinhar o convite das Nações Unidas ao nosso clube para a 
Assembleia Geral em Nova Iorque nas celebrações do 25.º an-
iversário da Convenção dos Direitos da Criança, com o objectivo de 
encontrar novas formas de solucionar os problemas que muitas 
crianças enfrentam nas suas comunidades locais. 

E a acção continua também este ano com o mesmo entusiasmo 
para um futuro melhor para as crianças do mundo!

O OLYMPIACOS E A 
UNICEF CONTINUAM 
JUNTOS!
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O Olympiacos assumiu a 
recolha dos fundos necessários 
(com o objectivo de recolher 
mais de 4 milhões de euros num 
período de 4 anos) para a 
vacinação de 100 000 
crianças em zonas onde 
existe necessidade urgente!



No Olympiacos as noções de beneficência e dádiva ao semelhan-
te estão profundamente enraizadas no nosso ADN. Mais ainda 
agora que a crise económica e social que fustiga o nosso país 
revela imensos problemas que influenciam o dia-a-dia de mil-
hares de pessoas. O alívio desses problemas e o apoio material e 
psicológico contínuo do clube a instituições e pessoas que têm 
necessidade constitui uma prioridade nossa, como tem declara-
do repetidamente o nosso Presidente, Sr. Vangelis Marinakis.

Neste sentido, o Olympiacos ofereceu ajuda a centenas de insti-
tuições e associações em toda a Grécia, a fim de contribuir tanto 
quanto pode para o alívio dos nossos semelhantes. O nosso 
clube esteve presente quando a ilha de Pserimos foi assolada 
pelas cheias, oferecendo ajuda material e psicológica. Fez o 
mesmo quando os sismos assolaram Cefalónia, contribuindo 
para os custos de reconstrução dos estabelecimentos de ensino 
afectados da ilha.

Da mesma forma, a dádiva social ao Município do Pireu conta 
com dezenas de importantes acções, que mudaram para melhor 
o quotidiano dos cidadãos, tanto os mais jovens como os mais vel-
hos. O Olympiacos apoia diariamente e cobre todas as despesas 

ACçãO SOCIAL
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A SENHORA MARIANNA VARDINOGIANNIS, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DAS CRIANÇAS COM CANCRO “ELPIDA”, 
COM O PRESIDENTE DO OLYMPIACOS

APOIAMOS O “SORRISO DA CRIANÇA”

JOGO AMIGÁVEL COM O LIVERPOOL EM HOMENAGEM A STEVEN GERRARD (AGOSTO DE 2013)

UNDP – JOGO CONTRA A POBREZA (DEZEMBRO DE 2010)
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dos refeitórios de caridade e dos acampamentos de Verão das 
Igrejas Metropolitanas do Pireu e de Niceia, contribuindo para 
a obra da Igreja, compromisso assumido pessoalmente pelo Sr. 
Marinakis ao Patriarca Ecuménico, S. Exa. Revma. Bartolomeu, 
durante a visita do Olympiacos ao Patriarcado Ecuménico em 
Constantinopla.

A acção social do Olympiacos porém não conhece fronteiras. A 
actividade social multifacetada da Olympiacos SAD ultrapassa 
o território grego, como no grande “Amigável Contra a Pobreza” 
realizado em 2010 no estádio Karaiskakis, em colaboração com 
o departamento responsável da ONU, com os amigos de Zidane 

e de Ronaldo a jogarem com o objectivo de ajudarem as vítimas 
no Haiti e no Paquistão. Seguiu-se o apoio financeiro às víti-
mas 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. Além disso, no Verão 
de 2013, no âmbito do grande jogo amigável em honra de Ste-
ven Gerrard, o Presidente doou a quantia de 100.000£ à Steven 
Gerard Foundation, tornando conhecido o nome da Lenda tam-
bém para além das quatro linhas.

PARTICIPAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DE CARIDADE

O SR. MARINAKIS COM O PATRIARCA ECUMÉNICO S. EXA. REVMA. BARTOLOMEU

VISITA ÀS VÍTIMAS DO SISMO EM CEFALÓNIA

O SR. MARINAKIS COM O METROPOLITA DO PIREU, S. EXA. REVMA. SERAFIM
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SALA DE TRABALHO DOS JORNALISTAS

V’AMMOS RESTAURANTE V’ AMMOS

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 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 
equipas (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 Olympi-
acos 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 

O Estádio “Georgios Karaiskakis” situa-se na intersecção da rua Karaoli-Dimitriou e Sofianopoulou, 
18547, Pireu. Telefone: +30 210-4800900, Fax: +30 210-4800930

CABINAS DA IMPRENSA SALA DE CONFERÊNCIAS DE IMPRENSA

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!



noites, nesta década de existência do novo estádio Karaiska-
kis, e muitas mais os esperam!

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 var-
anda especialmente decorada, com capacidade para 474 pessoas! 
Todas as suites estão completamente equipadas.

Ao mesmo tempo, o estádio oferece aos adeptos a oportunidade de 
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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 está-
dio, 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 Estádio “Georgios Karaiskakis” situa-se na intersecção da rua Karaoli-Dimitriou e Sofianopoulou, 
18547, Pireu. Telefone: +30 210-4800900, Fax: +30 210-4800930



O MUSEU
DO OLYMPIACOS
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Cada clube grande, cada enorme equipa, como o Olympi-
acos, deve respeitar e divulgar da forma mais clara possível 
a sua história. Para mais quando essa história está escrita a 
“letras de ouro” e cheia de títulos, destaques e sucessos, há 
ainda mais uma razão... No Museu do Olympiacos, que se 
encontra no estádio Karaiskakis, pode-se viver a história da 
equipa! A história do maior clube grego, o Olympiacos!

Aí estão expostos troféus, fotografias de antigamente, 
desde a fundação da equipa até hoje, retratos da maioria 
dos futebolistas que envergaram a camisola do Olympiacos, 
objectos que fizeram história no antigo “Georgios Karaiska-
kis”, bem como no novo estádio, como bolas, chuteiras, lu-
vas de guarda-redes e, claro, camisolas! Bastantes camisolas 
históricas da maior equipa na Grécia estão presentes no Mu-
seu do Olympiacos, no estádio Karaiskakis.

O visitante pode ter contacto directo com tudo o que diz re-
speito aos “alvirrubros”, reviver grandes momentos do Olym-
piacos e sentir orgulho pela equipa que ama e que associou 
o seu nome não só ao sucesso e à liderança, mas também 
ao desportivismo. Ao mesmo tempo, no Museu do Olympi-
acos existem muitas relíquias de outros desportos em que o 
Olympiacos se destacou e destaca, como o remo, luta, bas-
quetebol, boxe...

Além disto, o visitante tem a oportunidade de assistir a pal-
estras e seminários, ver exposições temporárias e participar 
em acções e eventos. Os programas educativos cobrem as 
necessidades dos alunos que querem combinar o seu amor 
pelo futebol e pelo desporto em geral com o conhecimento 
da história.

O Museu do Olympiacos fica no Estádio Karaiskakis. Karaoli Dimitriou & Sofianopoulou, 185 47 Pireu
Telefone: 210-4800921, Fax: 210-4143114, e-mail: mouseio@olympiacos.org



Tal como os futebolistas do Olympiacos e a equipa técnica têm o seu 
quartel-general no Centro de Treino de Renti, também a direcção e 
as pessoas que trabalham todos os dias em prol do Olympiacos têm 
o seu. Os escritórios do Olympiacos, no Pireu, são o centro onde dia-
riamente começam todas as actividades relacionadas com o normal 
funcionamento da equipa.

Situados na Praça Alexandras, em Kastela, estes escritórios foram 

OS ESCRITÓRIOS DO 
OLYMPIACOS
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inaugurados em Setembro de 2000 e constituem mais uma “casa” 
do Olympiacos. Trata-se de um impressionante edifício, completa-
mente equipado, num local de grande beleza. Aí decorrem muito 
frequentemente as apresentações de novos jogadores e conferên-
cias de imprensa, uma vez que o edifício dispõe de uma sala ad-
equada para esses propósitos.

S.A.D. OLYMPIACOS S.F.P.
Praça Alexandras, 18534, Pireu, Central tel.: +30 210-4143000, Fax: +30 210-4143113



A partir do Verão de 2015 o Olympiacos virou a página e começou a 
escrever uma nova também na área do vestuário desportivo! Tendo 
deixado a Puma, iniciou a colaboração com a adidas, o gigante 
desportivo mundial, uma empresa que veste, juntamente com a 
Lenda, os maiores nomes do futebol europeu e mundial! A colabo-
ração foi oficializada com um fantástico mas também claro slogan. 
Two legends meet. Duas lendas encontram-se! E é verdade! Com a 
adidas do seu lado, o Olympiacos está pronto para descolar de novo!

A apresentação da nova camisola alvirrubra aconteceu com gran-
deza, bem como inovação! A nova camisola do Olympiacos, com 
o lema “É a camisola que te torna uma Lenda” fez a sua aparição 
frente ao público e Comunicação Social num veleiro no mar! Foi o 
Pireu, onde bate sempre o coração do Olympiacos, o local onde fez 
a sua aparição a nova gloriosa camisola às riscas alvirrubra! Os co-
mentários foram extremamente positivos, bem como os números 
de vendas, com os adeptos do Olympiacos desde logo a formarem... 
filas para adquirirem não apenas o equipamento alvirrubro, mas 
também o alternativo azul ou o segundo alternativo totalmente 
vermelho! Falamos, naturalmente, de uma camisola especial de an-
iversário, a qual, além de assinalar a nova época, lembra também o 
percurso do Olympiacos até aqui, tendo na manga o logotipo do 90.º 
aniversário! O que a torna ainda mais especial!

Claro que cada grande clube tem de ter uma igualmente grande loja. 
Na loja oficial do Olympiacos está à venda tudo o que seja “alvirrubro” e 

A ADIDAS 
E A LENDÁRIA 
RED STORE!

39Red Store Loja 1 no estádio Karaiskakis
Karaoli Dimitriou & Sofianopoulou, 185 47 Pireu
Tel. & Fax: +30 210-4836860, e-mail: info@redstore.gr

e do Olympiacos e agora tudo se move ao ritmo da... adidas!

A Red Store, a loja oficial da Olympiacos SAD, fica no estádio 
Karaiskakis, num espaço de 800 metros quadrados e a visita dos 
adeptos da equipa constitui já uma tradição antes de cada jogo 
em casa. Mas não só, como é óbvio. Todos os dias, podemos dar 
uma volta pela loja da equipa e comprar, para nós ou para al-
guém que nos é querido, ou até para picar os “adversários”, todo 
o tipo de presentes que se possa imaginar! Existe também a 
loja de Monastiraki, que começou a funcionar há relativamente 
pouco tempo e que serve os adeptos da equipa que não podem 
facilmente deslocar-se a qualquer hora ao nosso estádio.

Na Red Store podemos adquirir o equipamento oficial da eq-
uipa e imprimir nele o nome do nosso jogador preferido ou até 
o nosso próprio! Porém, ninguém se fica por aqui... Fatos de 
treino, camisolas, blusões, t-shirts, calções, ténis... A Red Store 
tem tudo o que está ligado ao Olympiacos! Quem quiser pode 
também fazer as suas compras online, com uma visita ao sítio 
da loja, www.redstore.gr!

Na Red Store, que mudou completamente de aparência e se veste 
agora com… a adidas, podemos encontrar também, claro, uma 
zona da adidas. Aí podemos fazer as nossas compras também… 
além da equipa, com material desportivo, sapatos, bem como ves-
tuário mais informal, à espera dos adeptos da Lenda!

Red Store Loja 2 em Monastiraki
Ifaistou 11, Monastiraki, Atenas
Tel. & Fax: +30 210-3214889  /e-mail: info@redstore.gr



O... quartel-general do Olympiacos, o sítio onde a equipa passa to-
dos os dias muitas horas de trabalho, é o novo e moderno centro de 
treinos em Aghios Ioannis Renti. As impressionantes instalações, de 
que o Olympiacos dispõe desde 2004 e que foram renovadas este 
ano, não acolhem apenas a primeira equipa, mas também a Aca-
demia do Olympiacos!

O centro de treinos inclui quatro campos com as dimensões oficiais, 
dos quais três com relvado natural e um com relvado sintético, to-
dos eles obedecendo às especificações da FIFA. Dispõem também 
de sistema de drenagem, holofotes e, num deles, existe uma ban-
cada com capacidade para 3.000 espectadores. Existem ainda dois 
campos mais pequenos, com relvado sintético, para responder às 
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 e está completamente renovado. Dispõe 
de uma confortável sala de convívio para os futebolistas nos seus 
momentos de descanso, oferecendo diversos tipos de lazer, como 
um espaço de Internet, consolas de jogos, bilhar, televisões, música, 
etc. Além da sala de convívio totalmente renovada, foi também 
renovado o refeitório, tendo agora uma aparência nova e moderna, 
ainda mais acolhedora para os futebolistas. Naturalmente existem 
também 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.

NOVO CENTRO
DE TREINOS 
DE RENTI
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O centro de treinos com 
três campos relvados e um 
sintético. Todos cumprem 
os requisitos da FIFA.

Aqui é “construída” 
diariamente a Lenda!



No outro edifício do centro existem os balneários, que foram reno-
vados durante a época 2013-14! Os balneários passaram a ser muito 
mais modernos, ainda mais acolhedores e ficaram ainda mais con-
fortáveis e alvirrubros! Aí podem ser recebidas duas equipas simulta-
neamente, se tal for necessário. Ao lado, encontram-se os escritórios 
das equipas técnica e médica, bem como as salas de equipamentos 
e de material desportivo. No primeiro andar do edifício existem os 
escritórios, onde estão alojados os responsáveis do centro de treinos, 
bem como as pessoas que trabalham com a Academia do clube.

Ao mesmo tempo, os futebolistas têm à sua disposição um moderno 
ginásio decorado com imagens de grandes momentos da Lenda, de 
fantásticos desenhos formados pelos adeptos do Olympiacos e, no 
geral... com um ambiente totalmente à Olympiacos. O consultório 
médico e de fisioterapia, as áreas de sauna, hidromassagem e a 
piscina estão totalmente equipados. Além destes espaços, existe 
também uma sala, totalmente equipada, para palestras, seminários 
e conferências de imprensa.
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Por fim, devemos destacar que o centro de treinos de Renti acolhe 
também a Academia de Futebol do Olympiacos. Estão à disposição 
das camadas de formação um edifício específico, com balneários, 
ginásio, escritórios e um total de quatro (4) campos. Dois dos cam-
pos têm dimensões oficiais, um com relvado natural e o outro com 
sintético, enquanto os outros dois são de menores dimensões e de 
relvado sintético.



O OLYMPIACOS dá especial importância ao funcionamento e à 
evolução da Academia de Futebol e das Escolas de Futebol na 
Grécia e no estrangeiro.

A ACADEMIA
A filosofia de funcionamento das Academias tem como objec-
tivos:

A formação do carácter e do comportamento competitivo dos 
jovens futebolistas em harmonia com os ideais do desportiv-
ismo, os valores do desporto e do clube.
Oferecer a oportunidade aos jovens futebolistas de mostrarem o 
seu talento, tornarem-se profissionais e de serem promovidos à 
primeira equipa do OLYMPIACOS.
A formação dos atletas num ambiente futebolístico de alto nível 
efectuada por treinadores profissionais. A formação é feita por 
idades e visa a evolução individual e como equipa através de 
métodos inovadores.
A preparação dos jovens futebolistas a fim de enfrentarem a 
grande exigência do futebol profissional tanto a nível técnico 
como ao nível da condição física.
O completo acompanhamento médico dos futebolistas através 
de um departamento médico excelentemente organizado e de 
alto nível.

A melhoria contínua do apoio psicológico e educativo aos 
futebolistas.

A ACADEMIA E AS 
ESCOLAS DE FUTEBOL 
DO OLYMPIACOS 
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AS DISTINçõES
A Academia do Olympiacos na época de 2014-15 obteve no-
táveis distinções na Grécia e na Europa. Os Sub-20 chegaram aos 
oitavos-de-final da UEFA Youth League, tendo também conquis-
tado o Campeonato Super League. Também a equipa de Sub-17 
ficou em primeiro no Campeonato Super League Sub-17. 

Os Escalões de Formação da Academia e as competições em 
que participam são os seguintes:

ESCALãO DE 
FORMAçãO

COMPETIçãO

UEFA Youth League-Campeonato
Superleague Sub-20
Campeonato Superleague Sub-17
Participação em torneios
Campeonato Superleague Sub-15
Campeonato ACF do Pireu, torneios
Campeonato ACF do Pireu, torneios
Participação em torneios
Participação em torneios
Participação em torneios
Participação em torneios
Participação em torneios

Sub-20 / Sub-19 

Sub-17
Sub-16 
Sub-15 
Sub-14 
Sub-13 
Sub-12 
Sub-11  
Sub-10 
Sub-9
Sub-8

ACTIVIDADES DA ACADEMIA

OLYMPIACOS SUB-20

OLYMPIACOS SUB-17

Um dos nossos objectivos é 
a formação do carácter e do 
comportamento competitivo dos
 jovens futebolistas em harmonia 
com os ideais do desportivismo, 
os valores do desporto 
e do clube.
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Desde a época de 2011-12 a direcção da OLYMPIACOS SAD pro-
cedeu à unificação organizativa e funcional da Academia e da 
Rede de Escolas de Futebol.
 
Em colaboração directa com a Direcção de Academias de Fute-
bol, são organizados:

Treinos de captação (trial camps)
Torneios de futebol
Acampamentos desportivos
Acções sociais, de beneficência e culturais
Seminários especializados de técnicas de treino para os treina-
dores das Escolas 
Jornadas científicas para os treinadores e os pais dos atletas so-
bre temas relacionados com psicologia infantil e nutrição
Medições ergométricas para a avaliação das capacidades dos 
atletas 
Grand Meetings – Conferências das Escolas com a participação 
dos atletas de toda a Grécia e do estrangeiro
Visitas dos atletas ao estádio “G. Karaiskakis” e observação dos 
jogos em casa do OLYMPIACOS
Visitas guiadas ao Centro de Treinos do OLYMPIACOS e jogos com 
as equipas dos Escalões de Formação da Academia.

AS ESCOLAS DE FUTEBOL 
O Olympiacos, cumprindo fielmente os princípios de desen-
volvimento, melhoramento e valorização dos departamentos de 
formação, criou desde 2000 a Rede de Escolas de Futebol, que 
cobre com dinamismo cada vez mais o espaço territorial grego, 
Chipre e os E.U.A. 

A FILOSOFIA
A correcta formação desportiva e social dos jovens atletas de 
acordo com os ideais desportivos, o desportivismo e os valores 
do Olympiacos.

As Escolas de Futebol, além de ensinarem os segredos da mo-
dalidade, dão especial ênfase ao ensino de valores como o res-
peito, o cumprimento das regras da modalidade e o desenvolvi-
mento social e pessoal de cada atleta.

O que o Olympiacos pretende é que todos os jovens através da 
sua participação nas Escolas desenvolvam sensibilidade social 
e, como cidadãos activos, contribuam para o conjunto da socie-
dade. 

A unificação da Academia e das Escolas de Futebol
 

ESCOLAS / CAMPOS

ESCOLAS / ACÇÃO SOCIAL ESCOLAS / BÊNÇÃO

ESCOLAS

UEFA YOUTH LEAGUE



ESTÁ SEMPRE 
PRESENTE O LEONE!
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A época futebolística deste ano também é especial por mais 
uma importante razão. A equipa de futebol do Olympiacos 
terá de novo ao seu lado a lendária mascote, o famoso Leone, 
vestido com as novas camisolas da Adidas!

O Leone já tem o seu nome ligado ao da Lenda do futebol gre-
go, pois fez a sua estreia no nosso estádio, no jogo amigável 
com o Anderlecht, a 7 de Agosto de 2013. Há já dois anos!

A nova mascote do futebol do Olympiacos não tinha, de forma 
alguma, o objectivo de... deixar para trás o conhecido e amado 
por todos Thryleon! Nada disso. O Leone é a evolução natural 

do Thryleon, a nova geração, qualquer coisa como... seu filho.

A sua apresentação teve lugar nos acampamentos de Verão 
da Lenda de 2013, com o leão baptizado em honra do lend-
ário Porto Leone a tornar-se imediatamente objecto de 
adoração das crianças que o encontraram!

Presentemente está sempre nos jogos em casa da equipa, na 
loja, em todos os eventos “alvirrubros”! A mascote da Lenda 
não poderia envergar outro número na camisola que não 
fosse o 7!

O Leone é a evolução natural do 
Thryleon, a nova geração, 
qualquer coisa como... 
seu filho.



O Olympiacos é um grande clube com padrões internacionais, 
que está na linha da frente também na área digital! Desde a 
página web interactiva da equipa até às redes sociais oficiais do 
clube e dos seus futebolistas!

Através do sítio oficial da equipa (www. olympiacos.org), pode-
se saber todas as últimas notícias “alvirrubras” em 8 línguas 
diferentes e fazer uma visita guiada às instalações da equipa! Os 
adeptos podem descarregar wallpapers/screensavers, autógra-
fos, participar em votações, saber a agenda da equipa, os resul-
tados das jornadas e estar totalmente informados sobre o que 
acontece e o que diz respeito ao Olympiacos!

Muito importante para o clube é também a parte audiovisual, 
com a OLYMPIACOS TV a produzir e a oferecer generosamente 
aos adeptos “alvirrubros” vídeos e transmissões em directo com 
todos os eventos importantes da equipa! Imagens de jogos e 
treinos, vídeos dos bastidores, apresentações e entrevistas aos 

O OLYMPIACOS 
“DIGITAL”!
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jogadores, conferências de imprensa, eventos, tudo tem lugar na 
OLYMPIACOS TV, que é transmitida pelo canal oficial no YouTube 
(youtube.com/olympiacosfc)! E, claro, na OLYMPIACOS WEB RA-
DIO são transmitidos os mais importantes desafios da equipa em 
directo para todos os cantos do mundo!

Os amigos fiéis da Lenda podem seguir e interagir com o Olym-
piacos onde quer que estejam! Através do (facebook.com/Olym-
piacosFC) e do Twitter (twitter.com/olympiacos_org) pode-se 
saber imediatamente todas as novidades que são colocadas nas 
páginas oficiais da equipa, participar em concursos e ficar cada 
vez mais por dentro do Olympiacos! Para um olhar mais... artís-
tico, mas sempre em tons alvirrubros, o Olympiacos está também 
no Instagram (instagram.com/olympiacosfc) com fotografias 
impressionantes. Além disso, todos os adeptos da equipa podem 
comunicar com os jogadores do nosso clube através dos seus per-
fis e páginas oficiais nas redes sociais!



OLYMPIACOS S.F.P.
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O OLYMPIACOS S.F.P. foi fundado em 1925. É o maior clube multi-
desportivo na Grécia e um dos maiores do mundo. O OLYMPIACOS 
S.F.P. promove com sucesso as seguintes modalidades: Voleibol mas-
culino, Voleibol feminino, Pólo Aquático masculino, Pólo Aquático 
feminino, Basquetebol feminino, Natação, Atletismo, Pugilismo, 
Kickboxing, Taekwondo, Vela, Ténis de Mesa, Remo, Luta, Canoag-
em, Ténis, Esgrima.

O clube de onde saíram o Futebol e o Basquetebol do Olympiacos, os 
quais têm marcado o seu próprio percurso grandioso na Grécia e na 
Europa, está entrelaçado com as vitórias desportivas! O OLYMPIACOS 
“cria” campeões e constitui a base das selecções nacionais em todos 
os desportos. Nas suas fileiras tem campeões olímpicos, campeões 
do mundo e campeões europeus, os quais constituem a melhor pro-
moção para o clube em todos os cantos do mundo. 

O OLYMPIACOS mantém academias em todos os desportos que 
promove, onde milhares de jovens aprendem com os melhores 
os segredos dessas modalidades. No nosso clube não é só o pro-
gresso na vertente puramente desportiva que tem importância 
mas também o comportamento dos atletas tanto na sociedade 
como na escola. O OLYMPIACOS forma os futuros campeões, mas 
também cidadãos úteis para a sociedade. Todos os anos com esse 
objectivo promove e honra os jovens das suas academias que se 
distinguiram nos seus estudos.

O nosso clube é o primeiro na Grécia a criar um programa de in-
scrição em massa de sócios com o objectivo de levar os seus adep-
tos a participarem nas actividades desportivas. 

O OLYMPIACOS é neste momento a instituição na Grécia com mais 

VÓLEI FEMININO / DOBRADINHA 2014-2015

VÓLEI MASCULINO / TAÇA DA LIGA 2014-2015 NATAÇÃO

PÓLO AQUÁTICO FEMININO / CAMPEÃS EUROPEIAS 2014-2015

PÓLO AQUÁTICO MASCULINO / CAMPEÕES DA GRÉCIA 2014-2015



VOLLEYBALL (Volley)
MEN
Greek Championships (27): 1968, 1969, 1974, 
1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1987, 
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014
Greek Cups (15): 1981, 1983, 1989, 1990, 
1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 
2009, 2011, 2013, 2014
Greek Super Cups (2): 2000, 2010
Greek League Cup (2): 2013, 2015
European Cup Winners Cups (2): 1996, 2005 
(Top Teams Cup)
2 European Cup Winners Cups : 1996, 2005
WOMEN
Greek Championships (2): 2013, 2014
Greek Cups (5): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

WATERPOLO
MEN
Greek Championships (28): 1927, 
1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 
1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 
1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014
Greek Cups (17): 1992, 1993, 1997, 
1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 
2014, 2015
Greek Super Cup (2): 1997, 1998
European Championship (1): 2002
European Super Cup (1): 2002
1 European Championship
WOMEN
Greek Championships (6): 1995, 1998, 
2009, 2011, 2014, 2015
LEN Euroleague (1): 2015
Len Trophy (1): 2014

SWIMMING
Greek Championships (Open) (56): 
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 
1937, 1960, 1961, 1962, 1967, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015
Greek Open Sea Championship (2): 
2010, 2015

TRACK & FIELD
MEN
Greek Outdoor Track & Field Championships 
(9) : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014
Greek Indoors Track & Field Championships 
(5): 2010, 2011, 2012, 2013, 2015
Trail Running Championships (12): 1965, 
1966, 1967, 1984, 2003, 2005, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2013
Intra-club Championship (1): 2000
WOMEN
Greek Outdoors Track & Field Championship 
(1): 2010

TABLE TENNIS
MEN
Greek Championships (11): 1971, 
1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 
1978, 1980, 2004, 2005, 2014
Greek Cups (6): 1971, 1972, 2003, 
2004, 2005, 2008
WOMEN
Greek Championships (18): 1961, 
1962, 1964, 1965, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 
2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 
2007, 2009
Greek Cups (11): 1965, 1966, 
1983, 1984, 1985, 1986, 2001, 
2005, 2006, 2007, 2008

WRESTLING
Greek Greco-roman Wrestling Champi-
onships (2): 1976, 2006
Men European Federation Cup (Cela 
Cup) (1): 2006

BOXING
MEN
Greek Championships (2): 
1970, 1985
WOMEN
Greek Championship (2): 
2012, 2015

DIVING
Greek Championships (2): 1970, 
1971 

SAILING
Greek Team Scoring Champion-
ship (1): 1954

GYMNASTICS
Greek Champion (1): 
1971 (Men)

membros, uma vez que 11 anos após a realização do programa 
de sócios estão inscritos – após a última actualização dos reg-
istos- mais de 98.000 sócios. O importante é que os adeptos do 
OLYMPIACOS, que são também a sua grande força, participem ac-
tivamente nas decisões que são tomadas e que reforcem de todas 
as maneiras o clube. 

A partir da época de 2013-14 o OLYMPIACOS lançou também o 
“Cartão de Adepto” para as pessoas que não têm a possibilidade 
económica de se inscreverem no registo de sócios e os resultados 
no primeiro ano foram impressionantes. Mais de 50.000 pessoas 
adquiriram o “Cartão de Adepto” e, com o reforço económico que 
ofereceram ao clube, o OLYMPIACOS obteve um record de títulos. 

O OLYMPIACOS na época de 2014-15 conquistou a Taça dos 
Campeões Europeus e o Campeonato da Grécia no Pólo Aquático 
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Feminino, o Campeonato e a Taça no Pólo Aquático Masculino, 
o Campeonato e a Taça no Vólei Feminino e a Taça da Liga da 
Grécia no Vólei Masculino. Foram também conquistados Campe-
onatos da Grécia na Natação e no Atletismo de pista coberta.

O Objectivo do OLYMPIACOS na época desportiva de 2015-16 é 
o reconhecimento na Europa em todos os desportos. O clube é 
o único na Grécia a ter conquistado títulos na Europa em mais 
de uma modalidade. No Vólei o OLYMPIACOS ganhou a Taça das 
Taças em 1996 e o Top Teams Cup em 2005, enquanto no Pólo 
Aquático Masculino conquistou a Champions League e a Super-
taça Europeia em 2002 e no Feminino a Taça dos Campeões Eu-
ropeus em 2015 e o Len Trophy em 2014. O OLYMPIACOS ganhou 
um título europeu também na Luta. O clube tem, claro, para 
mostrar três títulos de campeão europeu no basquetebol, em 
1997, 2012 e 2013.

NATAÇÃO / CAMPEONATO MASCULINO E FEMININO COMBINADO 2015-2016

VÓLEI FEMININO / TAÇA DA GRÉCIA 2014-2015 PUGILISMO FEMININO / CAMPEÃS DA GRÉCIA 2014-2015

PÓLO AQUÁTICO FEMININO / CAMPEÃS DA GRÉCIA 2014-2015




