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COMUNICADO  

34º ANIVERSÁRIO DO COMITÉ OLÍMPICO ANGOLANO 

 

Caros membros da Família Olímpica 

Comemora-se hoje o 34º aniversário da constituição do Comité Olímpico 

Angolano (COA). 

A inserção de Angola no movimento olímpico internacional, regista-se num 

momento de grande instabilidade no movimento olímpico mundial devido ao 

espectro de Boicote aos mesmos. Angola sentiu a necessidade de estar 

presente nos Jogos Olímpicos de Moscovo 1980. 

Tornava-se urgente a criação do Comité Olímpico Angolano para que este fosse 

reconhecido em prazo regularmente aceite para poder estar representado nos 

Jogos Olímpicos de Moscovo 1980. Na época, o Governo de Angola numa 

atitude de maturidade e seriedade, intentou uma série de acções, na pessoa do 

então Secretário de Estado de Educação Física e Desportos, o Dr. Rui Mingas 

que liderou o processo de estruturação do Desporto Federado no País, 

realizando-se o 1º Encontro Nacional dos Desportos, em 1979. Desse encontro, 

resultou a decisão de se criar no espaço de um mês as Federações Nacionais 

Desportivas e a promoção de seguida da fundação do Comité Olímpico 

Angolano a 17 de Fevereiro desse ano. Foram apoiantes da fundação do COA, 

todas as modalidades existentes na época sendo que as que já possuíam os 

seus estatutos que eram o Andebol, Atletismo, Basquetebol, Futebol e Xadrez o 

qual subscreveram o reconhecimento do COA. 
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A participação de Angola nos primeiros Jogos Olímpicos, os de Moscovo 1980 

teve um facto acrescido de relevância e reconhecimento internacional, por 

Angola ter na sua comitiva o atleta mais novo dos Jogos Olímpicos de Moscovo, 

que foi o nadador Angolano Fernando Lopes que tinha na altura 14 anos de 

idade. 

Recordamos aqui alguns dos líderes do COA, como o primeiro presidente Eng. 

Augusto Lopes Teixeira "Tutu" e o Secretário-Geral, Eng. Óscar Fernandes, o 2º 

presidente Eng.º Germano Araújo e o Secretário-Geral, Professor Fernando de 

Matos Fernandes.  

 

Caros Membros da Família Olímpica, 

O COA também esteve na linha da frente da evolução e afirmação do processo 

democrático no Desporto Nacional. 

Dando cumprimento às directrizes da carta olímpica e em 1993 realizaram-se 

as 1ªs eleições da Comissão Executiva do COA. 

Com a possibilidade de eleição à vista as Federações Nacionais, que 

constituíam a população eleitora do COA, decidem apresentar uma única lista 

liderada pelo Eng. Rogério Silva como Presidente e Dr. Gustavo Conceição 

como Secretário-Geral e traçam um programa de acção que visava no essencial 

conduzir o COA a uma posição de relevo e de acção continua ao panorama 

desportivo. 

Passados 34 anos, o COA conta já com oito participações em Jogos Olímpicos, 

desde Moscovo 1980, Seul 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sidney, 2000, 

Atenas, 2004, Beijing 2008 e Londres 2012, tendo o nosso país já competido em 

11 Modalidades sendo elas o Andebol, o Atletismo, o Basquetebol, o Boxe, a 

Canoagem, o Hóquei em Patins, o Judo, a Natação, o Tiro, a Vela, e Voleibol de 

Praia. 
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Foram estas sucessivas participações que ajudaram o nosso desporto a tornar-

se, mais forte e mais competitivo, granjeando prestígio internacional. 

Das nossas participações, destacamos a surpreendente vitória do basquetebol 

nos Jogos Olímpicos de Barcelona 1992, pois que apesar de ser a sua primeira 

participação em Jogos Olímpicos e diante da toda poderosa Selecção de 

Espanha, mostrou maturidade, consistência e eficácia de jogo, batendo a 

equipa da casa por 20 pontos, feito que foi notícia de capa dos Jornais 

desportivos da imprensa mundial da época. A partir de 1992 iniciou-se um ciclo 

de participações do Basquetebol Angolano, em Jogos Olímpicos em 

Representação do Continente Africano, que culminou com a participação nos 

Jogos olímpicos de Beijing 2008.  

Destacamos também a presença da selecção Angolana de Andebol, desde os 

Jogos de Atlanta, 96 em todas as edições seguintes dos Jogos Olímpicos, 

sempre em representação do continente Africano.  

Recordamos também a vitória da nossa Judoca Antónia Moreira diante da, 

campeã mundial em Atenas e o feito da Canoagem, com as suas qualificações 

às meias-finais em nos Jogos olímpicos de Beijing e Londres.. 

Realçamos ainda a presença do atleta corredor de maratona João Ntyamba em 

6 edições contínuas de Jogos Olímpicos, sendo a sua primeira participação nos 

Jogos Olímpicos de Seul 1988 e sua ultima nos JO de Beijing 2008, também a 

presença em quatro Jogos Olímpicos consecutivos da nadadora Nádia Cruz, 

sendo a sua primeira presença nos Jogos Olímpicos de Seoul 1988 onde foi 

também atleta mais nova desses jogos Olímpicos com apenas 13 anos de idade. 

Um último destaque para a primeira presença do Tiro em duas edições de JO, 

Atlanta 1996 e Sidney 2000 e do Voleibol de Praia com uma dupla masculina, 

nos Jogos Olímpicos de Beijing, 2008 sempre em representação do Continente 

Africano fruto das vitórias, nas qualificações africanas. 
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O COA mantém-se na vanguarda da formação de Oficiais (Gestores 

Desportivos, Treinadores, Atletas, Árbitros, etc.) tendo formado e ou 

contribuído para a formação de milhares de Oficiais. 

O COA, aproveita esta oportunidade para exortar os Agentes desportivos, 

Treinadores Atletas, Árbitros, juízes e Cronometristas, a continuarem a 

contribuir para o aumento qualitativo do Desporto Angolano, e encoraja as 

famílias a incentivar a prática da actividade física, para a melhoria da 

qualidade de vida e concomitantemente, para a melhoria da qualidade do 

desporto em Angola.  

O COA encoraja a criação e implementação em Angola, de novas modalidades 

olímpicas, e saúda a recém constituída Federação Equestre de Angola. 

Estimados membros da Família Olímpica, 

No 34º aniversário da sua fundação, o COA incentiva, a Família Olímpica a 

promover os valores e ideais olímpicos, a respeitar e fazer respeitar a Carta 

Olímpica, a promover a igualdade e a cultivar o Fair Play 

 

Citius Altius Fortius 

 


