
  

O PARAVOLEI é uma realidade e será uma vivência da inclusão 
social em si mesma, do fazer parte, de todos para todos. 

O Voleibol Sentado aceitou 

com prazer o convite 

endereçado por Carlos Dias, 

Coordenador Nacional do Voleibol 

Escolar, e colaborou com uma 

demonstração desta vertente 

paralímpica do Voleibol numa 

atividade destinada a alunos NEE 

(Necessidades Educativas 

Especiais), realizada em Vila Nova 

de Famalicão.  

 

       Federação Portuguesa de Voleibol editou o Manual 

do Voleibol Sentado, que está disponível na versão 

online. Um utensílio técnico praticamente indispensável 

para todos os que lidam com o Desporto Adaptado, 

sobretudo com o Voleibol Sentado. 

O Voleibol Sentado efetuou 

mais uma demonstração da 

prática deste desporto acessível a 

todos. 

Aconteceu no Pavilhão de Desportos 

de Vila do Conde, onde os técnicos 

federativos desta variante do 

Voleibol mostraram a um público 

atento – que logo se transformou 

em mais de duas dezenas de 

praticantes entusiastas – o quanto 

acessível é o Voleibol Sentado. 

O Castêlo da Maia Ginásio 

Clube, o primeiro histórico do 

Voleibol português a abraçar o 

Voleibol Sentado, faz um balanço 

positivo do trabalho desenvolvido 

em menos de meio ano no âmbito 

do projeto do Desporto Adaptado. 

Um trabalho que, quem sabe, 

poderá servir de modelo a outros 

clubes. 

LINK’S:  1 - Sorria, está a praticar Voleibol Sentado 

   2 - Voleibol Sentado conquista Vila do Conde  

   3 - Voleibol Sentado: Divertido e espetacular / Video 

              4 - Manual Voleibol Sentado 
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http://www.cmgc.pt/
http://www.cmgc.pt/
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2015/20151125-464.html
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160114-012.html#sthash.r0zZpoaq.dpuf
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160122-027.html#sthash.4Upawp9l.dpuf
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160210-056.html#sthash.7bfEprAf.dpuf
https://www.youtube.com/watch?v=5IqrP5_IgQw&feature=youtu.be
http://www.fpvoleibol.pt/voleibolsentado/ebook_voleibol_sentado/index.html
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O Voleibol Sentado esteve 

presente no Parque de 

Exposições de Braga (Palácio de 

Exposições), como modalidade de 

demonstração, no decorrer do XI 

Torneio de Atletismo de Pista 

Coberta, competição destinada a 

alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE) de 

escolas e instituições.  
Mais de uma centena e 

meia de alunos das escolas 

das Caldas da Rainha 

participaram, activa e 

entusiasticamente, no encontro 

desportivo de Voleibol Sentado 

realizado no Pavilhão Rainha D. 

Leonor, nas Caldas da Rainha. 

O Voleibol Sentado tem vindo 

a conquistar muitos adeptos, 

cativando até atletas federados que 

disputam os campeonatos nacionais. 

O melhor exemplo disso é o Castêlo 

da Maia Ginásio Clube, o primeiro 

histórico do Voleibol português a 

abraçar o Voleibol Sentado, que tem 

convidado os vários escalões, de 

femininos e masculinos, a treinar em 

conjunto com a sua novel equipa 

desta variante da modalidade, o que 

se revelou uma mais-valia para 

todos. 
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6 
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LINK’S:  5 - Voleibol Sentado ajudou a festa desportiva em Braga 

    6 - Voleibol Sentado reuniu alunos das Caldas da Rainha 

    7 - Voleibol Sentado conquista tudo e todos / Vídeo 

   8 - Olisipiadas praticam Voleibol Sentado / Vídeo 

              9 - PARAVOLEI 

       

      Na tentativa de responder às solicitações e 

exigências dos mais recentes praticantes de 

Voleibol, a Federação Portuguesa de Voleibol 

decidiu expandir o âmbito do projecto da 

modalidade paralímpica Voleibol Sentado, tendo 

criado o ParaVolei, que passa a englobar o Voleibol 

Sentado e o inVolei. 

9 

O Voleibol Sentado foi uma das modalidades inseridas no conjunto 

de actividades directamente ligadas às Olisipíadas, programa 

municipal da Câmara Municipal de Lisboa (CML) de apoio ao desporto, 

que decorreu ontem no Pavilhão Municipal da Ajuda, na capital 

portuguesa.  
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http://www.cmgc.pt/
http://www.cmgc.pt/
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2015/20151125-464.html
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2015/20151125-464.html
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160219-069.html#sthash.VC3RlqFK.dpuf
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160219-070.html#sthash.4YkiX51R.dpuf
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160301-086_vs.html#sthash.5XSgLvkD.dpuf
https://www.facebook.com/CastelodaMaiaGC/videos/521213124723103/
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160304-092.html#sthash.ZOVclbKc.dpuf
http://www.rtp.pt/play/p2225/e226762/portugal-em-direto/485709
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160308-103_vs.html#sthash.6vWdCkeb.dpuf
https://www.facebook.com/olisipiadas/videos/469892613210513/


 

 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL                                              PARAVOLEI ACTIVIDADES - 2016 

O ParaVolei volta a participar 

hoje nas comemorações do 

Dia Paralímpico na Escola, em 

Gondomar, na continuação desta 

iniciativa do Comité Paralímpico de 

Portugal (CPP), realizada em parceria 

com a Câmara Municipal de 

Gondomar e os Agrupamentos de 

Escolas N.º1 de Gondomar, À Beira 

Douro, Rio Tinto e Santa Bárbara.  

O Castêlo da Maia Ginásio 

Clube, o primeiro histórico 

do Voleibol português a abraçar o 

projecto do Desporto Adaptado e 

mais concretamente o Voleibol 

Sentado, assinou hoje um protocolo 

de colaboração com a Federação 

Portuguesa de Voleibol, reforçando 

a parceria já iniciada, com o intuito 

de desenvolver a prática regular do 

Voleibol Sentado, como forma de 

inclusão de pessoas com deficiência.  

O ParaVolei participou no 

debate «O Movimento 

Paralímpico», organizado sob a 

égide do Comité Paralímpico de 

Portugal no dia 15 Março, com o 

apoio da autarquia local, no 

Auditório Municipal de Gondomar 

e inserido nas comemorações do 

Dia Paralímpico.  

10 

11 

12 

LINK’S:  10 - Movimento Paralimpico - Comité Paralimpico de Portugal     

   11 - ParaVolei no Dia Paralímpico na Escola 

    12 - Castelo da Maia GC e Federação Portuguesa de Voleibol assinam protocolo 

   13 - Voleibol Sentado em Castro Verde/ Video 

              14 - 1º Encontro Exprimental ANDDI/FPV em Vila do Conde 

       

      O 1.º Encontro Experimental ANDDI/FPV, 

organizado, no dia 6 de Abril no Pavilhão Municipal de 

Desportos de Vila do Conde, pela Associação Nacional 

de Desporto para a Deficiência Intelectual (ANDDI-

Portugal) e pelos técnicos responsáveis pelo ParaVolei 

na Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) saldou-se 

por um enorme êxito, que ultrapassou mesmo as 

expectativas dos organizadores do evento. 

14 

A Federação Portuguesa de Voleibol e a Associação de Voleibol 

do Alentejo e Algarve (AVAL) organizaram, em Castro Verde, o 

II Campo de Férias Gira-Praia 2016 e um Estágio das Selecções Jovens 

de Voleibol de Praia, no qual foram integradas duas actividades 

promocionais bastante interessantes: uma sessão de dinamização do 

Voleibol Sentado e a Etapa 5 do Circuito Regional de Gira-Praia.  
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http://www.cmgc.pt/
http://www.cmgc.pt/
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2015/20151125-464.html
http://www.fpvoleibol.pt/voleibolsentado/noticias/noticia20160311.htm
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160315-120vs.html
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160323-136.html#sthash.gjpVkZrh.dpuf
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160401-143.html#sthash.GTmEskeq.dpuf
https://www.youtube.com/watch?v=OOT7IbjkzwE
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160407-155.html#sthash.wUPIwW8J.dpuf
http://www.anddi.pt/
http://www.anddi.pt/
http://www.anddi.pt/
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No sentido de promover a 

prática desportiva junto da 

população escolar, os alunos da 

turma de CEI, da Unidade de 

Multideficiência, do 8.º B e do 12.º 

PGD, acompanhados por 

professores e colaboradores, 

praticaram exercício físico, 

salientando-se, entre as várias 

modalidades, o Voleibol Sentado, 

que deleitou as crianças com a sua 

prática divertida. 

O Voleibol Sentado teve 

novamente uma participação 

activa nas Olisipíadas, programa de 

apoio ao desporto desenvolvido pela 

Câmara Municipal de Lisboa (CML) e 

que, desta vez, decorreu na capital 

portuguesa mais propriamente na 

Escola Secundária do Lumiar que 

contou com a participação de mais 

de uma centena de alunos do 5.º ao 

9.º ano. 

O Agrupamento de Escolas 

do Couto Mineiro do Pejão 

(Castelo de Paiva) recebeu ontem o 

«Dia sem Barreiras», iniciativa 

dedicada ao Desporto Adaptado e 

dinamizada pelo Núcleo de 

Educação Especial e pelo Grupo de 

Educação Física do agrupamento, e 

que contou com o apoio da Câmara 

Municipal de Castelo de Paiva, da 

Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP), da 

Federação Portuguesa de Voleibol e 

do Castêlo da Maia G.C.  

15 

16 

17 

LINK’S:  15 - Josefa de Óbidos activa com o Voleibol Sentado 
   16 - Olisipíadas praticam Voleibol Sentado 

    17 - Dia sem barreiras - Castelo de Paiva 

              18 - 2º Encontro ParaVolei - ANDDI/FVP 

              19 - Dia Paralimpico - Lisboa 

       

      As celebrações decorreram na Praça do Comércio da 

capital, com actividades de Desporto Adaptado (modalidades 

paralímpicas e surdolímpicas) abertas à experimentação do 

público, entre as quais o Voleibol Sentado, membro do Comité 

Paralímpico de Portugal (CPP), a entidade que organizou o 

evento, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa e 

com o apoio de várias instituições e federações, entre as quais a 

Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) e a Associação de 

Voleibol de Lisboa (AVL). 

19 

O 2.º Encontro Experimental ANDDI/ParaVolei, 

inserido na 6.ª Caminhada do Desporto 

Adaptado ANDDI/JF Olivais e organizado pela ANDDI e 

a FPV, foi apadrinhado pelos atletas paralímpicos 

Jorge Pina, Raquel Cerqueira (Atletismo) e João 

Gonçalves (Ténis de Mesa) e pelos jogadores da 

Selecção Nacional de Voleibol, André Lopes (SL 

Benfica) e Miguel Tavares (LPR Piacenza, Itália). 
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https://www.facebook.com/olisipiadas/videos/469892613210513/
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160414-163.html#sthash.LKInv40P.dpuf
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160415-172.html#sthash.lkpPORbh.dpuf
http://www.fpvoleibol.pt/paravolei/noticias/2016/20160505-210_vs.html#sthash.LKsl7jw8.dpuf
http://www.fpvoleibol.pt/paravolei/noticias/2016/20160506-213.html#sthash.b96egkho.dpuf
http://www.fpvoleibol.pt/paravolei/noticias/2016/20160518-245_vs.html#sthash.wOqwOScC.dpuf
https://www.facebook.com/camaradelisboa/?fref=ts
https://m.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Voleibol-de-Lisboa-391025577667793/
https://m.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Voleibol-de-Lisboa-391025577667793/
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O ParaVolei participou 
activamente, com 

demonstrações de Voleibol 
Sentado, na iniciativa «Ser 
Diferente é Normal» organizada 
pelo Instituto Superior de Ciências 
Educativas do Douro (ISCE Douro). 
Como é que uma simples manhã, 
que juntou perto de 400 crianças e 
16 instituições nas instalações do 
ISCE Douro, em Penafiel, pôde ser 
Diferente e ao mesmo tempo 
Normal? 

20 

LINK’S:  20 - Ser diferente foi normal com o ParaVolei 
   21 - Jogo treino Castelo da Maia G.C. vs APD - Braga 

    22 - Jogo treino APD - Braga vs Castelo da Maia G.C.               
              23 - Seminário  "ser diferente é normal" 

              24 - Finais Olisipíadas - a festa do desporto e alegria 

Nas instalações do Castêlo da 
Maia Ginásio Clube os 

jogadores da equipa da casa 
receberam os jogadores da APD – 
Braga para o primeiro jogo treino 
conjunto de Voleibol Sentado 
preparando-se o 1.º Encontro 
ParaVolei – Faz + Por ti!! 
Foram mais de duas horas de treino 
com muito sentido de cooperação e 
interajuda, uma vez que para ambas 
as equipas ser uma modalidade 
muito recente nas suas vidas. 
 

21 

O ParaVolei vai participar novamente na iniciativa 

«Ser Diferente é Normal!», desta vez no seminário 

organizado pelo Instituto Superior de Ciências Educativas do 

Douro (ISCE Douro) e que terá como principal objectivo dar a 

conhecer o trabalho desenvolvido por várias instituições na 

área da deficiência e incapacidade. 

 

23 

Após a realização da fase local, com 

perto de 100 eventos desportivos 

realizados entre Janeiro e Maio, uma 

verdadeira Festa do Desporto, da Amizade, 

da Educação fez vibrar a capital portuguesa, 

com o Voleibol Sentado a dar uma 

contribuição significativa na criação de um 

ambiente marcado pela alegria. 

24 

Nas instalações da 
Universidade do Minho, em 

Braga, os jogadores das duas equipas 
de Voleibol Sentado voltaram a 
preparar em conjunto e ao pormenor 
o 1.º Encontro, ao longo de mais de 
duas horas de treino intenso e de 
grande desgaste físico, suportados, 
contudo, sempre com muito 
entusiasmo, alegria e entrega à 
modalidade que abraçaram há 
relativamente pouco tempo mas que 
é já a alma da sua superação 
enquanto atletas paralímpicos.  

22 

http://www.iscedouro.pt/
http://www.iscedouro.pt/
http://www.fpvoleibol.pt/paravolei/noticias/2016/20160516-238_vs.html#sthash.CG14sciJ.dpuf
https://www.facebook.com/fpvoleibol/posts/1225556164121763
http://www.fpvoleibol.pt/paravolei/noticias/2016/20160602-275_par.html#sthash.2l6zBMyR.dpuf
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160602-274_ser.html#sthash.S3HETe1N.dpuf
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160606-282_vs.html#sthash.vCZtP2dX.dpuf
http://www.iscedouro.pt/
http://www.iscedouro.pt/


 

 

 
 

 

 

O 3.º Encontro 

Experimental ANDDI/FPV, 

realizou-se na Praia de Canide 

Norte, em Vila Nova de Gaia com 

uma participação massiva. 

 

O «1.º Encontro de ParaVolei - Faz + por ti!», organizado pelo 

departamento de ParaVolei da Federação Portuguesa de Voleibol, 

serviu de demonstração destes valores consubstanciados no jogo de Voleibol 

Sentado que teve por palco o Complexo Desportivo de Lousada e uma 

extraordinária audiência de mais de 1500 miúdos que competiam no 

chamado Dia do Mini-Voleibol. 

26 

Apesar do dia não estar 

nas melhores condições 

climatéricas nada demoveu o 

Centro de Reabilitação do Norte 

a realização de um dia diferente 

com os seus utentes na praia 

com actividade física. E não 

podia faltar o Voleibol Sentado. 

27 

LINK’S:  25 - 3º Encontro experimental ANDDI/FPV - Praia Vila Nova de Gaia 
               26 – 1º Encontro ParaVolei - Faz + por ti!! - Lousada 

                       Vídeo     
               27 - "Praia para todos" - Centro de Reabilitação do Norte 
               28 -  ParaVolei na praia do Sindicato - Vila Nova de Gaia 

  
       

              
Mais um momento de promoção do 

voleibol e sensibilização da sociedade 

para a importância da prática 

desportiva nas pessoas com 

deficiência. 

28 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1233963413281038.1073741916.215733681770688&type=3
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160609-290vs.html#sthash.3YXzIhTA.dpuf
https://www.youtube.com/watch?v=IQEKb3BRrb4
https://www.facebook.com/misericordiadoporto/posts/1156281477769411
https://www.facebook.com/fpvoleibol/posts/1245319715478741


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Paravolei esteve presente na semana destinada à 

sensibilização social das férias desportivas da Junta de 

Freguesia de Grijó e Sermonde. Estiveram presentes 

representantes da Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Mental (APPACDM), a Cerci Gaia e a 

Cerci Espinho, entre outras instituições. 

29 

 

A praia da torre do relógio recebeu o 2.º triatlo de 

voleibol Decormar/Fachaimper. Este torneio apresentou a 

inovação das equipas inscritas terem de competir nas três 

variantes (voleibol de praia, voleibol sentado e Involei), 

sendo o vencedor encontrado através do somatório de 

pontos obtidos em cada torneio. 

30 

 

A Associação de Desporto adaptado do Porto (ADADA 

Porto) adoptou o Paravolei, projecto de promoção do 

voleibol e da inclusão social, que engloba o voleibol 

sentado (orientado para pessoas com deficiência motora) 

e o Involei (para pessoas com deficiência e com 

capacidade para jogar voleibol em pé)  

31 

 

A 4.ª edição do Torneio de Voleibol 

de Chaves (TVC) decorreu de 9 a 11 

de Setembro e contou com a 

participação de atletas de Paravolei, 

que realizaram uma demonstração 

de voleibol sentado 

32 

LINK’S:  29 - Férias desportivas da Junta de Freguesia de Grijó e Sermonde 
30 - 2.º triatlo de voleibol Decormar/Fachaimper 

 31 - Associação de Desporto adaptado do Porto (ADADA Porto) 
              32 - 4.ª edição do Torneio de Voleibol de Chaves (TVC) 

32 
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http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160712-332_vs.html
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160822-368_vs.html
http://www.fpvoleibol.pt/paravolei/noticias/2016/20160906-389_vs.html
http://www.fpvoleibol.pt/paravolei/noticias/2016/20160913-393_vs.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 4.º encontro experimental de 

Paravolei ANDDI/FPV decorreu 

no dia 23 de Setembro e 

inseriu-se na 14.ª edição da 

CERCIAG em movimento. 

 

O 5º Encontro Experimental de Paravolei 

ANDDI/FPV realizou-se no parque Urbano na 

praia de Albarquel, em Setúbal, cidade 

europeia do desporto 2016. 

34 

35 

O Centro de Medicina de 

Reabilitação da região Centro, 

Robisco Pais, na tocha, foi palco de 

uma acção de formação de 

Paravolei (voleibol sentado e 

involei). 

 

 

O Paravolei através da Associação 

de Voleibol de Lisboa, esteve 

presente na iniciativa promovida 

pelo Comité Paralímpico de 

Portugal – Dia Paralímpico na 

Escola, realizado em Setúbal. 150 

formandos entre alunos e 

professores de escola aprenderam 

mais sobre atletismo, boccia, 

goalball e voleibol sentado.   

34 

36 

Realizou-se no dia 6 de Outubro o 

3º Open Day Desportivo do 

Centro de Medicina de 

Reabilitação de Alcoitão. Cerca de 

75 utentes tiveram a 

oportunidade de experimentar 

várias modalidades entre as quais 

o Paravolei. Pela primeira vez o 

Open Day Desportivo do CMRA 

abriu portas a participantes 

externos, recebendo utentes da 

Associação Salvador, do Lar da 

Boa Vontade e da Obra Social do 

Pousal. 

37 

LINK’S:  33 - CERCIAG em movimento 
34 - 5º Encontro Experimental de Paravolei ANDDI/FPV 

 35 - Acção de formação de Paravolei no CMR Robisco Pais 
              36 - Dia Paralímpico em Setúbal 

37 - 3º Open Day – CMR de Alcoitão 
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http://www.fpvoleibol.pt/paravolei/noticias/2016/20160926-418_vs.html
http://www.fpvoleibol.pt/paravolei/noticias/2016/20160929-423_vs.html
http://www.fpvoleibol.pt/paravolei/noticias/2016/20160930-424_vs.html
https://www.facebook.com/comiteparalimpicoportugal/photos/ms.c.eJw9zskRxEAIA8CMthCHgPwT2zEe~;O0SElCNglIcblH6wwUfyFpIkYKo9YHjhFkXwjIWOgeACyo0eNG4gKYXOj6wGHB5IZk8IN53JVNOoScsF~;xZsTO3ED0n4EL5JNQX~_vkjxTdR4JNg64LLAGshX7APpoPt~;APpQT4K.bps.a.122581257
http://cmra.pt/3o-open-day-desportivo/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Federação Portuguesa de Voleibol e o Sport Club do 

Porto, um dos históricos da Cidade Invicta, formalizaram 

um protocolo de colaboração, possibilitando assim a 

prática do Paravolei no seu Centro de Desporto Adaptado. 

O Paravolei esteve presente 

no seminário sobre “O 

desporto para a deficiência 

intelectual – da base ao alto 

rendimento” organizado pela 

Federação Portuguesa de 

Desporto para Pessoas com 

Deficiência, pela Associação 

Nacional de Desporto para a 

Deficiência Intelectual e pela 

Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

39 
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38 

40 

No dia 3 de dezembro, os alunos das 

Escolas de Óbidos comemoraram o Dia 

Internacional das Pessoas com 

Deficiência com o desenvolvimento de 

várias actividades, no Pavilhão Municipal. 

O ParaVolei esteve presente. 

41 

Não fosse o Voleibol a modalidade de 

eleição da maioria dos alunos da 

Escola Carolina Beatriz Ângelo, por 

ocasião do Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência (3 de dezembro) e do 

Dia Nacional do Deficiente (9 de 

dezembro), a XIII Semana Paralímpica 

contou com a presença do ParaVolei.  

LINK’S:  38 - ParaVolei no Sport Clube do Porto  
39 – Seminário “O desporto para a deficiência intelectual” 

40 – Óbidos praticou voleibol sentado 
41 – Voleibol sentado na Escola Carolina Beatriz Ângelo 
42 – Inclusão através do voleibol distinguida 
43 – ParaVolei no Agrupamento das Escolas da Sé em Lamego 

42 

A Associação de Voleibol do 

Alentejo e Algarve (AVAL) foi 

premiada pelo BPI CAPACITAR com 

o apoio ao seu projecto de cariz 

social «Voleibol Inclusivo», que 

marca o arranque de mais uma 

iniciativa para a promoção do 

Voleibol e da inclusão social 

através da prática desportiva. 

43 
Inserida nas Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência, o Agrupamento das Escolas da Sé, em Lamego, recebeu a 

acção de sensibilização de ParaVolei. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1499039583442983&set=a.118994108114211.20095.100000108680263&type=3
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20161202-512_vs.html
http://www.fpvoleibol.pt/paravolei/noticias/2016/20161205-516_vs.html
https://www.facebook.com/fpvoleibol/posts/1387038554640189
http://www.fpvoleibol.pt/paravolei/noticias/2016/20161209-527_vs.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1394701590540552.1073741959.215733681770688&type=3
http://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-capacitar
http://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-capacitar
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44 

Vieira do Minho recebeu o 6.º Encontro Experimental de ParaVolei 

ANDDI/FPV, que juntou no Pavilhão Municipal Prof. Aníbal Nascimento, 

uma centena de participantes e convidados, representando as seguintes 

instituições: Escola B/S Vieira de Araújo/ CAVA (Vieira do Minho), 

Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio (Póvoa de Lanhoso), 

CERCIBRAGA, Clube APPACDM Gaia, Instituto D. João Novais e Sousa 

(Braga), MAPADI (Póvoa de Varzim), MADI (Vila do Conde) e Santa Casa da 

Misericórdia de Vila do Conde. O 6.º Encontro Experimental de ParaVolei 

ANDDI/FPV inseriu-se no CAVA.NET 2016, evento que comemora o Dia 

Internacional das Pessoas com Deficiência, assinalando ainda os 26 anos 

da ANDDI-Portugal e os 11 anos do CAVA - Clube Amigos de Vieira. 

LINK’S:  44 – VI Encontro experimental de ParaVolei ANDDI/FPV 
45 – Campeões nacionais ensinam voleibol sentado 
VIDEO 

45 A Associação de Jovens da Fonte do Bastardo 
realizou, no dia 15 de dezembro, uma acção de 
promoção de ParaVolei na Escola EB/JI da Aldeia 
Nova na Freguesia das Lajes, nos Açores, inserida 
na comemoração do Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência. Como não poderia deixar de ser, o 
Voleibol Sentado foi a estrela do evento, tendo 100 
alunos, com idades compreendidas entre os 4 e os 
10 anos, vivenciado esta modalidade paralímpica 
num ambiente sempre bem divertido. A acção 
contou com a coordenação e presença do ex-
internacional Carlos Teixeira, embaixador do 
projecto Paravolei, bem como de vários outros 
jogadores da equipa de seniores masculinos da AJ 
Fonte do Bastardo, actual campeã nacional. 

 

https://www.facebook.com/cava.associacao/
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20161207-522_vs.html
http://www.fpvoleibol.pt/paravolei/noticias/2016/20161221-546_vs.html
https://www.facebook.com/fpvoleibol/videos/1403808489629862/

