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Editorial
“Eles não sabem, nem sonham,
que o sonho comanda a vida.
Que sempre que um homem sonha
o mundo pula e avança…”
António Gedeão (Pedra Filosofal)
A época de 2010/2011 começou da melhor forma para
o Voleibol e para o desporto português. A Selecção
Nacional de Seniores Masculinos qualificou-se, pela
primeira vez directamente, para o Campeonato da
Europa de 2011.
O apuramento para uma das mais importantes
competições internacionais, pela forma categórica
como foi conseguido, leva-nos a crer que esta é uma
das melhores selecções dos últimos anos, a fazer
lembrar a equipa de jovens jogadores que conseguiu o
brilhante 8.º lugar no Mundial de 2002, na Argentina.
Alguns dos jovens da altura, apostas de Juan Diaz, são
hoje jogadores reconhecidos a nível mundial e
aqueles que ajudam, com a sua experiência, os mais
novos a encontrarem o seu lugar ao sol.
Vencer os cinco primeiros jogos da época e consentir
apenas uma derrota – num jogo que já não trazia alterações nem à posição na classificação, nem quanto à
qualificação – permite-nos sonhar com novos êxitos…
por que não a Final Four da Liga Europeia 2010?
Mas nem só de seniores vivem as selecções nacionais.
Os cadetes masculinos continuam a fazer o estágio
contínuo em Resende e as «cerejas» desse trabalho
ficaram bem patentes no apuramento, em Lamego,
para a 3.ª Fase de Qualificação, a realizar no mês de
Julho em Itália, dos juniores masculinos, orientados
por José Antonio Rojas.
Igualmente em crescimento está a Selecção de
Seniores Femininos, composta maioritariamente por
jovens com idades de cadetes e juniores, que se bateu
sem temor, na Guarda, com selecções do calibre da
Bulgária, Grécia e Finlândia. O fruto mais visível do
trabalho que tem vindo a ser realizado com as juniores
no Porto e com as cadetes em Vila Nova de Gaia.

masculinos, concluído com êxito pelo SC Espinho, foi
seguido do primeiro ao quinto jogo com uma enorme
atenção, quer no pavilhão dos espinhenses quer no
dos benfiquistas, bem como através das transmissões
em directo da Sport TV.
Em femininos, o CA Trofa voltou a mostrar-se mais
forte frente ao rival CD Ribeirense, enquanto na Taça
de Portugal, o Castelo da Maia GC superou o SL
Benfica e o CA Trofa venceu a surpreendente e jovem
equipa do SC Braga.
No Voleibol de Praia, a novel dupla José Pedrosa/Hugo
Gaspar defende o título de campeã nacional de
masculinos, enquanto Rosa Costa e Ana Freches
fazem o mesmo nos femininos.
O Gira-Volei continua a levar a prática desportiva,
bem como muitas alegrias e momentos de convívio
inolvidáveis, às crianças de todos os pontos do país,
preparando o Encontro Nacional que será realizado,
em 19 e 20 de Junho, em Castelo de Vide.
Por tudo isto, acreditamos que o Voleibol português se
continuará a afirmar a nível nacional e internacional e
a constituir, cada vez mais, a prática desportiva para
muitos jovens.
Vicente Araújo

A nível nacional, os Campeonatos Nacionais voltaram
a ser pautados pela competitividade. O de
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Selecções Nacionais
Juan Diaz
Jogar de forma regular e estável
Os objectivos para as competições abrangidas pelo
calendário de 2010 eram a presença na fase final do
Campeonato da Europa 2011 e o apuramento para a
Final Four da Liga Europeia 2010.
Face à qualificação já assegurada para a final do
Europeu, vamos lutar por garantir a terceira
presença na Final Four e, depois, procurar vencer a
competição.
A qualificação directa para o Campeonato da
Europa foi um excelente resultado. No primeiro
torneio da poule correu-nos tudo muito bem. A
equipa jogou de uma forma regular, muito estável.
Como tinha avisado, o primeiro jogo, com a
Holanda, era muito importante e se nos
preparássemos bem, poderíamos criar alguma
surpresa.
Isso veio a concretizar-se e creio que esse triunfo
permitiu que os jogadores vissem que realmente
podem jogar neste nível e que podem bater-se com
qualquer adversário, tendo equilibrado mentalmente a equipa e permitido que conseguíssemos
manter o mesmo ritmo de jogo durante toda a
poule.
O jogo com a Macedónia foi muito difícil. A
Macedónia joga bem, quando apoiada pelo seu
público, que puxa muito pela sua selecção,
«obrigando-a» a jogar, e o primeiro set foi
fundamental para nós. Mas soubemos manter-nos
calmos e triunfar. Com o primeiro set ganho, a
equipa pôde jogar com mais tranquilidade e
conseguimos nova vitória por 3-0.
Jogámos muito bem, até os próprios jogadores
ficaram surpreendidos.
No segundo torneio, na Holanda, o objectivo
fundamental era conseguir o apuramento.
Sabíamos que jogar com a Holanda iria ser muito
mais difícil, pois os holandeses já tinham duas
derrotas e teriam de vencer todos os jogos.
Vencemos a Macedónia, mas o jogo com a Suécia,
uma equipa jovem, foi muito complicado. Os
suecos já não tinham quaisquer aspirações
relativamente ao apuramento e, como tal, não

tinham nada a perder. Entraram bem no primeiro
set, serviram muito bem e os nossos jogadores, que
sabiam que esse era o jogo que decidia o
apuramento directo, mostraram-se um pouco
tensos e hesitantes. Nos primeiros dois sets,
sentiram muitas dificuldades e não conseguiram
recompor-se mentalmente, mas, a partir do terceiro
set, começaram a jogar ao seu ritmo normal e tudo
correu bem, pois venceram os três sets seguidos
sem muita dificuldade, garantindo a qualificação.
O grupo de trabalho desta selecção tem jogadores
que são ainda muito jovens e, como tal, precisam de
mais maturidade, de trabalhar muito e de jogar mais
em competições com este nível.
Em relação ao trabalho com as selecções jovens,
vamos procurar estabilizar o seu trabalho e fazer
com que cheguem à Selecção Nacional de Seniores
com a melhor qualidade possível na sua formação
técnica e física.
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Isto consegue-se se houver um trabalho contínuo,
desde os cadetes aos juniores, uma continuidade
em volume de horas de trabalho, para não se perder
um trabalho que já se faz há dois anos.
Uma das maiores dificuldades que temos em
Portugal é a estabilização de uma linha de trabalho
dos grupos jovens até que cheguem a incorporar-se
nas equipas seniores dos clubes. Fortalecendo o
trabalho com os jovens, asseguramos uma base
melhor para projectarmos com êxito o futuro.
O apuramento da Selecção Nacional de Juniores
Masculinos para a 3.ª fase de qualificação para o
Europeu 2010 é já fruto desse trabalho, mas
igualmente resultante de alguma sorte, pois a

equipa resultou da fusão de dois grupos de trabalho
– um formado por jogadores que estiveram em anos
anteriores em Resende e outro composto por jovens
que começaram este ano a trabalhar.
Não houve tempo suficiente para nos preparamos
melhor. Quem sabe, se tivéssemos tido mais tempo
de preparação com este grupo reunido, não
poderíamos ter discutido a qualificação directa para
a fase final do Campeonato da Europa…
A estabilidade dos jovens é muito difícil, num dia
fazem tudo muito bem, noutro tudo mal, pois não
há uma estabilidade emocional que lhes permita
manter um equilíbrio quando disputam este tipo de
competições.

Desenvolvimento do trabalho das Selecções de Cadetes, Juniores e Seniores Femininos
O mais importante para poder desenvolver um bom
trabalho no sector feminino é a organização dos
grupos de trabalho com uma linha única
relativamente ao desenvolvimento técnico e físico,
bem como a criação de uma forma de jogo que se
adeqúe à idiossincrasia dos jogadores portugueses.
Contudo, o mais importante é criar o mínimo de
condições que garantam um desenvolvimento
estável do trabalho, para que os envolvidos neste
plano acreditem que o trabalho é rigoroso e
continuado, de modo a que possam projectar a sua
vida, tanto escolar como desportiva. Ambas as
partes, Federação e atletas, devem assumir a
responsabilidade de cumprir até ao fim o projecto
definido, pois é necessária seriedade, já que o

projecto implica um grande investimento
financeiro e de tempo antes que os frutos apareçam.
No projecto é preciso definir muito bem os grupos
de trabalho e verificar, periodicamente, que as
metas estipuladas são cumpridas, senão nunca
alcançaremos os nossos objectivos. Aqueles que
não podem cumprir com as linhas definidas terão
de ser afastados, já que tem de estar bem clara e
sempre presente a política a seguir para alcançar
objectivos futuros.
Acreditamos que se dedicarmos muita atenção ao
desenvolvimento do trabalho dos grupos femininos
poder-se-á alcançar um grande resultado em 3 ou 4
anos de trabalho bem organizado e bem
estruturado.

Atletas convocados para a Poule F
Nome
João José
João Malveiro
Rui Santos
Frederico Siqueira
Carlos Teixeira
Valdir Sequeira
Carlos Fidalgo
Tiago Violas
André Lopes
Flávio Cruz
José Vieira
Manuel Silva
João Fidalgo

Clube
Altura
VFB Friedrichshafen/ALE
195
Castelo Maia GC
198
AJF Bastardo
203
Group D’Arte Averbode/BEL
206
Stade Poitevin VB Pro/FRA
182
CoprAtlantide Piacenza/ITA
196
SL Benfica
198
Esmoriz GC
190
Noliko Maaseik/BEL
193
SC Espinho
194
CS Marítimo
201
AJF Bastardo
190
Vitória SC
172
Equipa Técnica

Chefe de Delegação António Sá
Team Manager
Nuno Nunes
Treinador Principal Juan Diaz
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Treinador Adjunto
Treinador Adjunto
Estatístico

Data Nasc.
07.06.1978
08.12.1979
24.03.1984
05.04.1983
11.03.1976
22.11.1981
16.05.1987
27.03.1989
12.09.1982
28.08.1982
06.06.1983
28.12.1973
02.11.1986

Hugo Silva
André Sá
Ricardo Teixeira

Posição
Central
Central
Central
Central
Libero
Oposto
Distribuidor
Distribuidor
Zona 4
Zona 4
Zona4
Zona 4
Libero

Médico
Fisioterapeuta

Ricardo Aido
Nélson Leitão

Selecção Nacional
Seniores Masculinos

Perto da perfeição
A Selecção Nacional de Seniores Masculinos vai
disputar, de 9 a 18 de Julho de 2011, na Áustria e
República Checa, a fase final do Campeonato da
Europa. Portugal assegurou a presença na fase final
de um Europeu pela quarta vez, mas esta foi a
primeira vez que conseguiu qualificar-se
directamente, já que em 2005 teve de disputar a 3.ª
Ronda de Qualificação (Play-off) e nas edições de
1948 e 1951 participou por convite.

Veni, vidi, vici
Viajar até Skopje, na Macedónia, e vencer a favorita
Holanda pela margem máxima no jogo inaugural,
ultrapassar, com igual resultado, a Macedónia e a
Suécia e, depois, viajar até à Holanda e assegurar a
qualificação directa para a fase final do
Campeonato da Europa a uma jornada do fim é
qualquer coisa de extraordinário e só ao alcance de
uma equipa muito confiante no seu valor.
No princípio, poucos, muito poucos mesmo,
acreditariam que isso seria possível.
A forma como os portugueses «despacharam» os
holandeses surpreendeu o mundo do Voleibol.
5
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Sorte? Alguma, talvez, mas daquela que protege os
audazes. A vitória deveu-se, sobretudo, a muita
disciplina táctica, concentração e vontade de
vencer. Isso ficaria bem patente nos dois jogos
seguintes. Portugal venceu por 3-0 (27/25, 25/18 e
25/20) a Macedónia e por números ainda mais
esclarecedores 3-0 (25/14, 25/13 e 25/14) a Suécia,
com exibições que roçaram a perfeição, como disse
Carlos Teixeira.
“Este torneio, como os próprios números indicam,
foi óptimo. Tínhamos planeado esta competição
com antecedência, mas nunca acreditámos que as
coisas corressem tão bem. Jogámos perto da
perfeição. A concentração é fundamental e teremos
de manter esta força mental”, resumiu o libero.
A Holanda, que ficou no 2.º lugar da Poule F, terá de
defrontar a Estónia, o 2.º classificado da Poule D,
para conseguir uma presença na fase final do
Europeu. Esta é a quarta presença em edições do
Europeu, a primeira por qualificação directa, e a
segunda sob o comando técnico de Juan Diaz:
“Já contava com dificuldades frente à Suécia, que é
uma equipa jovem e muito lutadora, que não tinha

Ficha dos Jogos
Poule F - Skopje, Macedónia, 21 a 23 de Maio 2010
Portugal, 3 - Holanda, 0 (25/20, 25/22 e 25/18)
Portugal: João José (Capitão, 8), Tiago Violas (2), Flávio Cruz (14), João Malveiro (11), José Vieira (10) e André Lopes
(3); Carlos Teixeira (L) – Manuel Silva, Rui Santos, Frederico Siqueira, Carlos Fidalgo e Valdir Sequeira.
Holanda: Yannick Harskamp, Jeroen Rauwerdink (6), Wytze Kooistra (8), Niels Klapwijk (11), Dick Kooy (7) e Rob
Bontje (Capitão, 4); Jeite Maan (L) – Kay Van Dijk (2), Jeroen Trommel (1), Nico Freriks, Lars Lorsheijd e Mathijs Mast.
Portugal, 3 - Macedónia, 0 (27/25, 25/18 e 25/20)
Portugal: Tiago Violas (6), Flávio Cruz (12), João Malveiro (8), André Lopes (3), José Vieira (1) e João José (Capitão, 13);
Carlos Teixeira (L) – Valdir Sequeira (11), Rui Santos (1), Frederico Siqueira, Carlos Fidalgo e Manuel Silva.
Macedónia: Vladimir Stevovski (Capitão, 1), Atanas Milev (2), Gjoko Josifov (2), Jovica Simovski (18), Aleksandar
Milkov (2) e Zafirov Zafirov (5); Zarco Ristoki (L) – Vuk Karanovirk (2), Aleksandar Mitev, Nikola Gjorgiev, Vlado
Milev e Zoran Gjorgjevski.
Portugal, 3 - Suécia, 0 (25/14, 25/13 e 25/14)
Portugal: João José (Capitão, 5), Tiago Violas (2), Flávio Cruz (10), João Malveiro (4), Valdir Sequeira (14) e André Lopes
(5); Carlos Teixeira (L) – Manuel Silva (11), Frederico Siqueira (5), Rui Santos, José Vieira e Carlos Fidalgo.
Suécia: Jimmie Ivarsson (2), Peter Jonsson, Marcus Nilson (Capitão, 10), Linus Tholse (4), Carl Ahremark e Dardan
Lushtako; Johan Olsson (L) – Peter Lungren (1), Erik Sundberg, Kalle Sandberg (1), Erik Bylund (3) e Martin Larsson (1).
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nada a perder. A sua recepção esteve muito bem e
o seu serviço criou-nos problemas, quebrando o
nosso ritmo de jogo. Começámos a jogar a partir
do terceiro set. É uma boa lição. Os jogadores têm
de se acostumar a ganhar todos os jogos. Funcionou como preparação, fortalecendo a nossa
mentalidade. Esta é a segunda vez que Portugal se
qualifica para um Europeu, pois as duas primeiras
presenças foram por convite, e estou contente por
ter vivido por dentro estas duas qualificações, em
2004 e agora".
Currículo internacional da Selecção Nacional:
- Esteve presente em dois Campeonatos do
Mundo. Em 1956, na França, tendo ficado em 15.º
lugar, e em 2002, na Argentina (8.º lugar).
- Disputou três finais do Campeonato da Europa.
Em 1948, em Itália, atingindo o 4.º lugar. Em 1951,
em França (7.º Lugar). Em 2005, em Itália e na
Sérvia e Montenegro (10.º lugar), esta sob o
comando de Juan Diaz.
- 7 participações na fase Intercontinental da Liga
Mundial. Em 1999, onde obteve o 10.º Lugar, 2001
(13.º lugar), 2002 (13.º lugar), 2003 (13.º lugar),

2004 (10.º lugar), 2005 (5.º lugar) e 2006 (13.º).
- Duas presenças em edições da Final Four da Liga
Europeia: 2007, em Portimão, tendo obtido o 2.º
lugar, e em 2009, igualmente em Portimão, na qual
se classificou no 3.º lugar.
- 1.º lugar no Torneio dos 60 anos da Federação
Portuguesa de Voleibol, em 2007.
- 1.º lugar nos 1ºs Jogos da Lusofonia, em 2006, em
Macau, e nos 2ºs Jogos da Lusofonia, em 2009, em
Lisboa.

Ficha dos Jogos
Poule F - Roterdão, Holanda, 28 a 30 de Maio
Portugal, 3 - Macedónia, 0 (25/17, 25/21 e 25/21)
Portugal: João José (Capitão, 9), Tiago Violas (4), Flávio Cruz (9), João Malveiro (10), Valdir Sequeira (21) e André
Lopes (10); Carlos Teixeira (L) – Frederico Siqueira, Rui Santos, José Vieira, Carlos Fidalgo e João Fidalgo.
Macedónia: Vladimir Stevovski (Capitão, 1), Atanas Milev (5), Gjoko Josifov (4), Jovica Simovski, Vuk Karanovirk (2)
e Zafirov Zafirov (3); Zarco Ristoki (L) – Aleksandar Milkov (10), Nikola Gjorgiev (14), Vlado Milev, Aleksandar Mitev
e Zoran Gjorgjevski.
Portugal, 3 - Suécia, 2 (18/25, 20/25, 25/18, 25/21 e 15/9)
Portugal: João José (Capitão, 18), Tiago Violas (2), Flávio Cruz (11), João Malveiro (12), Valdir Sequeira (20) e André
Lopes (7); Carlos Teixeira (L) – Frederico Siqueira (5), Rui Santos, José Vieira, Carlos Fidalgo e João Fidalgo.
Suécia: Marcus Nilson (Capitão, 36), Linus Tholse (9), Carl Ahremark (5), Dardan Lushtako (3), Jimmie Ivarsson (8) e
Erik Bylund (4); Johan Olsson (L) – Peter Lungren (5), Erik Sundberg, Kalle Sandberg, Martin Larsson e Peter Jonsson.
Portugal, 0 - Holanda, 3 (22/25, 21/25 e 14/25)
Portugal: João José (Capitão, 4), Tiago Violas (1), Flávio Cruz (9), Frederico Siqueira (9), Valdir Sequeira (7) e Rui Santos
(9); Carlos Teixeira (L) – José Vieira (1), Carlos Fidalgo, João Malveiro e André Lopes.
Holanda: Rob Bontje (Capitão, 7), Yannick Harskamp (2), Jeroen Rauwerdink (1), Wytze Kooistra (5), Niels Klapwijk (17)
e Dick Kooy (12); Jeite Maan (L) – Kay Van Dijk (2), Jeroen Trommel (6), Nico Freriks, Lars Lorsheijd e Mathijs Mast.
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O momento crucial
Portugal conquista a Holanda
“Preparámo-nos para esta poule muito bem, tanto
mental como tacticamente, e acabou por nos
correr tudo da melhor maneira.
Estivemos bem em todos os fundamentos do jogo, o
bloco funcionou e os contra-ataques foram concretizados com eficácia e sucesso.
Penso que o mais importante foi termos conseguido
estar sempre concentrados e mentalmente bem.
Mostrámos discernimento, não entrámos em
euforias e demonstrámos sempre um enorme
prazer de jogar” – João José, capitão de equipa da
Selecção Nacional.

Dia
21.05.2010
21.05.2010
22.05.2010
22.05.2010
23.05.2010
23.05.2010
28.05.2010
28.05.2010
29.05.2010
29.05.2010
30.05.2010
30.05.2010

Equipas
Holanda-Portugal
Suécia-Macedónia
Suécia-Holanda
Macedónia-Portugal
Portugal-Suécia
Macedónia-Holanda
Holanda-Suécia
Portugal-Macedónia
Macedónia-Holanda
Suécia-Portugal
Macedónia-Suécia
Holanda-Portugal

Classificação
PORTUGAL
Holanda
Macedónia
Suécia
8

Jogos
6
6
6
6

Vit.
5
4
3
0

Sets
0-3
1-3
0-3
0-3
3-0
3-2
3-0
3-0
0-3
2-3
3-0
3-0

Der.
1
2
3
6

1
20-25
20-25
21-25
25-27
25-14
26-24
25-14
25-17
20-25
25-18
25-21
25-22

P
11
10
9
6

2
22-25
25-20
18-25
18-25
25-13
18-25
25-14
25-21
16-25
25-20
25-21
25-21

SV
15
14
9
3

3
18-25
16-25
17-25
20-25
20-14
29-27
25-18
25-21
20-25
18-25
25-19
25-14

SP
5
6
12
18

Rácio
3.000
2.333
0.750
0.167

4
-:13-25
-:-:-:21-25
-:-:-:21-25
-:-:-

PV
462
472
457
376

5
-:-:-:-:-:15-11
-:-:-:9-15
-:-:-

PS
396
399
474
498

Total
60-75
74-95
56-75
63-77
75-41
109-112
75-46
75-49
56-75
98-103
75-61
75-57

Rácio
1.167
1.183
0.964
0.755
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Póvoa e Régua
recebem Liga Europeia 2010
Póvoa de Varzim e Peso da Régua foram as cidades
escolhidas para acolher os 6 jogos da Poule B da
Liga Europeia 2010 que a Selecção Nacional de
Seniores Masculinos vai disputar no nosso país.
O Pavilhão Desportivo Municipal da Póvoa de
Varzim receberá os jogos com a Grécia, nos dias 12
e 13 de Junho, e com a Turquia, nos dias 10 e 11 de
Julho, enquanto o Pavilhão Multiusos Municipal
António Saraiva, na Régua, será o palco dos
encontros com a Áustria, nos dias 26 e 27 de Junho.
A Poule A é formada por Espanha, Eslováquia,
Roménia e Grã-Bretanha, enquanto a B é composta
por Portugal, Áustria, Turquia e Grécia.
A Liga Europeia 2010 disputar-se-á, consecutivamente, de 4-6 de Junho até 17-18 de Julho,
data da realização da Final Four, em Guadalajara
(Espanha). Portugal defrontará os seus adversários
em seis fins-de-semana consecutivos – dois jogos, a
disputar em dois dias, entre sexta-feira, sábado e
domingo.
Apuram-se para a Final Four, a disputar a 17-18 de
Julho em Guadalajara, Espanha, os primeiros
classificados dos dois grupos e ainda o segundo
Local
Ancara
Ancara
Salzburg
Salzburg
Póvoa de Varzim
Póvoa de Varzim
Gaziantep
Gaziantep
St. Antom am Arlberg
St. Antom am Arlberg
Patra
Patra
Peso da Régua
Peso da Régua
Ancara
Ancara
Glyfada
Glyfada
Steyr
Steyr
Póvoa de Varzim
Póvoa de Varzim
Lamia
Lamia

Dia/Hora
05.06.2010 / 18:00
06.06.2010 / 18:00
04.06.2010 / 19:30
05.06.2010 / 20:15
12.06.2010 7 17:00
13.06.2010 / 17:00
12.06.2010 / 18:00
13.06.2010 / 18:00
18.06.2010 / 20:15
19.06.2010 / 19:00
18.06.2010 / 20:00
19.06.2010 / 21:00
26.06.2010 / 17:00
27.06.2010 / 17:00
26.06.2010 / 17:00
27.06.2010 / 15:00
03.07.2010 / 20:30
04.07.2010 / 20:30
02.07.2010 / 20:15
03.07.2010 / 18:00
10.07.2010 / 16:00
11.07.2010 / 16:00
09.07.2010 / 20:00
10.07.2010 / 20:00

melhor
classificado (na comparação dos dois grupos), que se
juntam ao organizador, neste caso a Espanha. No
caso de o organizador ser o primeiro classificado no
seu grupo, serão apurados o segundo classificado
desse grupo, o primeiro classificado do outro grupo
e a selecção imediatamente melhor classificada,
seja de que grupo for.

Jogo
Turquia-Portugal
Turquia-Portugal
Áustria-Grécia
Áustria-Grécia
Portugal-Grécia
Portugal-Grécia
Turquia-Áustria
Turquia-Áustria
Áustria-Portugal
Áustria-Portugal
Grécia-Turquia
Grécia-Turquia
Portugal-Áustria
Portugal-Áustria
Turquia-Grécia
Turquia-Grécia
Grécia-Portugal
Grécia-Portugal
Áustria-Turquia
Áustria-Turquia
Portugal-Turquia
Portugal-Turquia
Grécia-Áustria
Grécia-Áustria

1.º Árbitro
I. Porvaznik (Svk)
M. Armeanu (Rom)
B. McDougall (Sco)
J. Stegnar (Slo)
Z. Fatrdla (Svk)
G. Macintyre
V. Kozlovskyy (Ukr)
M. Berenstein (Isr)
LV Nastase (Rom)
B. Brlas (Cro)
M. Bernaola (Esp)
A. Mateizer (Rom)
K. Todorov (Bul)
R. Ragazzini (Smr)
O. Uvarov (Rus)
L. Kovacevic (Srb)
A. Flueckiger (Sui)
V. Schiemenz (Ale)
JLA Mira (Esp)
P. Vasko (Svk)
C. Kriescher (Bel)
G. Gaupp (Fra)
M. Melnyk (Ukr)
E. Huremovic (Bih)

2.º Árbitro
M. Armeanu (Rom)
I. Porvaznik (Svk)
J. Stegnar (Slo)
B. McDougall (Sco)
G. Macintyre
Z. Fatrdla (Svk)
M. Berenstein (Isr)
V. Kozlovskyy (Ukr)
B. Brlas (Cro)
LV Nastase (Rom)
A. Mateizer (Rom)
M. Bernaola (Esp)
R. Ragazzini (Smr)
K. Todorov (Bul)
L. Kovacevic (Srb)
O. Uvarov (Rus)
V. Schiemenz (Ale)
A. Flueckiger (Sui)
P. Vasko (Svk)
JLA Mira (Esp)
G. Gaupp (Fra)
C. Kriescher (Bel)
E. Huremovic (Bih)
M. Melnyk (Ukr)
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Selecção Nacional
Seniores Femininos

Bulgária no Europeu e Finlândia a caminho
A Bulgária venceu, pela margem máxima (3-0:
25/7, 25/15 e 25/19) a Selecção Nacional e
assegurou a qualificação para o Campeonato da
Europa de Seniores Femininos 2011, após a
realização do 2.º Torneio da Poule F – 2.ª Ronda
de Qualificação, na cidade búlgara de Samokov.
A Bulgária manteve-se invicta e confirmou,
assim, o favoritismo que lhe era atribuído
depois de ter vencido todos os jogos no 1.º
torneio, realizado na Guarda.
A Finlândia assegurou o segundo lugar, apesar
de ter sido derrotada (2-3: 21/25, 25/22, 24/26,
25/17 e 4/15) no último jogo pela Grécia, que
teve de se contentar com o terceiro lugar.
A Finlândia, como 2.º classificado da Poule F,
ficou obrigada a defrontar a França, o 2.º
classificado da Poule B, na 3.ª Fase de Qualificação, mas manteve a porta da qualificação
entreaberta.
10

A Final do Campeonato da Europa de Seniores
Femininos será disputada na Itália e na Sérvia.

Selecção Nacional
Seniores Femininos
Foi mesmo no Pavilhão Municipal de São
Miguel, na Guarda, que o apuramento das
búlgaras ganhou contornos decisivos, já que a
equipa liderada por Dragan Nesic venceu todos
os jogos.
Por seu turno, a Selecção Nacional de Seniores
Femininos, orientada por Gilda Harris, não
conseguiu despedir-se do seu público com uma
vitória, mas nunca baixou os braços, apesar de a
equipa ser formada, na esmagadora maioria, por
jogadoras que têm idade de cadetes ou juniores.

No final, Gilda Harris, salientou:
“O torneio foi muito bom, sobretudo para as
jovens portuguesas, pois deu-lhes a oportunidade de conhecerem o nível mundial do Voleibol. Precisamos de tempo para melhorar a nossa
forma de jogar e criar automatismos na equipa”.
Daniela Loureiro, Capitã de Portugal,
asseverou:
“Vamos lutar sempre ponto por ponto, nem que
estejamos a perder por uma diferença muito
grande; o que queremos é que esta equipa cresça
cada vez mais”.

Atletas convocadas para a Poule F
Nome
Data
Clube
Aline Timm
05.09.1988 CV Oeiras
Ana Filipa Félix
03.11.1991 Leixões SC
Daniela Loureiro
17.08.1987 CF Belenenses
Joana Resende
23.02.1991 GDC Gueifães
Renata Guerreiro
05.11.1991 AV Portimão
Maria Carlos Santos
06.02.1991 Lusófona VC
Maria Miguel Santos
06.02.1991 Lusófona VC
Ana Monteiro
29.07.1993 SC Arcozelo
Joana Neto
04.01.1993 GDC Gueifães
Mariana Alexandre
14.02.1993 SC Braga
Marta Hurst
07.07.1992 GDC Gueifães
Joana Polido
02.08.1992 GD Sesimbra
Mariana Falcão
01.06.1992 SC Braga
Equipa Técnica
Chefe de Delegação
Maria Lurdes Lopes
Treinador Principal
Gilda Harris
Treinador Adjunto
Igmar Montalvo
Médico
Marta Massada
Fisioterapeuta
Bárbara Magalhães
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Selecção Nacional
Juniores Masculinos

Europeu 2011:
Itália na rota do apuramento
A Selecção Nacional de Juniores Masculinos, orientada por José Antonio Rojas, que foi 3.ª classificada
na Poule C (Lamego), vai defrontar, na Poule F da
3.ª Ronda da Fase de Qualificação para o
Campeonato da Europa 2010, a Itália (2.º
classificado na Poule B), Bélgica (2.º D) e Eslovénia
(3.º A). A Poule E é formada por Holanda (2.º
classificado na Poule A), Ucrânia (2.º C), Espanha
(3.º B) e Grécia (3.º D).
A 3.ª Ronda da Fase de Apuramento será disputada
de 8 a 11 de Julho, em Itália, e qualificam-se para a
Final do Campeonato da Europa os dois primeiros
classificados de cada poule.
Já apurados para a Final do Europeu de juniores
masculinos, a realizar nas cidades bielorrussas de
Bobrvisk e Mogilev, de 28 de Agosto a 5 de
Setembro: Bielorrússia (organizador), França,

Alemanha e Rússia (por esta ordem, os 3 primeiros
classificados no último Europeu); Bulgária, Polónia,
Turquia e Sérvia (vencedores, na 2.ª Ronda, das
Poules A, B, C e D, respectivamente).
O apuramento para a 3.ª Ronda do Europeu 2011
deveu-se à obtenção do 3.º lugar alcançado na
Poule C da 2.ª Ronda de qualificação, organizada
pela Federação Portuguesa de Voleibol, em
colaboração com a Câmara Municipal de Lamego, e
disputada no Pavilhão Desportivo Álvaro
Magalhães, em Lamego, de 7 a 11 de Abril de 2010.
Nesta 2.ª Ronda, a Selecção Nacional defrontou a
Croácia, a Turquia, a Estónia, a Ucrânia e a
Finlândia.
O 1.º classificado apurou-se directamente para a
Final; enquanto os segundo e terceiro classificados
terão de disputar a 3.ª Ronda, que compreende
poules de quatro selecções.

Poule C - Lamego / Pav. Álvaro Magalhães
Dia
07.04.2010
07.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
08.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
09.04.2010
09.04.2010
10.04.2010
10.04.2010
10.04.2010
11.04.2010
11.04.2010
11.04.2010
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Jogo
Ucrânia
Estónia
Portugal
Ucrânia
Turquia
Finlândia
Estónia
Croácia
Portugal
Turquia
Ucrânia
Estónia
Finlândia
Croácia
Portugal

Turquia
Finlândia
Croácia
Estónia
Croácia
Portugal
Turquia
Finlândia
Ucrânia
Finlândia
Croácia
Portugal
Ucrânia
Estónia
Turquia

Sets
1-3
3-0
3-0
3-1
3-0
3-2
0-3
1-3
1-3
3-0
3-1
1-3
0-3
0-3
1-3

1
23:25
30-28
25-22
25-20
25-22
26-24
23:25
15:25
23:25
25-15
25-19
17:25
22:25
21:25
21:25

2
14:25
25-17
25-19
30-32
25-19
16:25
21:25
16:25
25-15
25-16
29-27
19:25
14:25
13:25
15:25

3
25-19
25-14
25-15
25-23
25-16
25-22
12:25
26-24
20:25
25-21
23:25
25-22
20:25
22:25
25-16

4
23:25
-:-:25-23
-:21:25
-:18:25
23:25
-:25-22
18:25
-:-:17:25

5
-:-:-:-:-:15:09
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Selecção Nacional
Juniores Masculinos
Em Lamego… «passaram os melhores»
“Fizemos um bom trabalho. Viemos a esta poule com o objectivo da qualificação, mas o primeiro lugar é
óptimo. Estou muito orgulhoso destes jogadores. Agora é tempo de prepararmos a participação na final do
Campeonato da Europa”.
Veljko Basic, Treinador da Turquia, 1.º classificado.
“A nossa equipa jogou muito bem, contra selecções que são muito boas. Vamos agora tentar agora ganhar a
próxima fase”.
Valeriy Samoday, Capitão da Ucrânia, 2.º classificado
“A Turquia foi uma justa vencedora, num torneio de bom nível e com selecções muito fortes”.
José Rojas, Treinador de Portugal, 3.º classificado
“Estivemos muito bem nos primeiros dois jogos [Finlândia e Ucrânia], Contudo, depois fomos um bocado
abaixo e começámos a jogar mal, mas foi muito bom acabar o torneio com uma vitória”.
Martti Keel, Capitão da Estónia, 4.º classificado
“Depois deste jogo, há muitas perguntas que ainda não têm resposta. Temos de fazer uma análise detalhada
desta competição, que teve muito boas equipas e as melhores passaram.
Tivemos altos e baixos durante o torneio”.
Pertti Honkanen, Treinador da Finlândia, 5.º classificado
“Penso que este foi um bom torneio… para as outras equipas. Não tivemos muito tempo de preparação –
somente 7 dias –, por isso não pudemos estar aqui como uma equipa”.
Gordon Snajder, Treinador da Croácia, 6.º classificado

Espanha vence Torneio de Gaia
A Espanha venceu o VI Torneio Internacional «Gaia Voleibol» ao
terminar invicta a competição e derrotar, por 3-2 (20/25, 18/25,
25/22, 25/20 e 15/8), a Holanda na Final, disputada no Pavilhão
Municipal Dr. Manuel Ramos, em Grijó, Vila Nova de Gaia.
Sjoerd Hoogendoorn, capitão da Holanda, foi o melhor
pontuador no jogo da Final, tendo rubricado 23 pontos.
A Grécia classificou-se no 3.º lugar, após derrotar, por 3-0
(25/16, 25/15 e 25/20), a Selecção Nacional de Juniores
Masculinos no jogo de atribuição dos 3.º e 4.º lugares.
O VI «Gaia Voleibol» serviu de preparação para a
participação na Poule C de Qualificação para o
Campeonato da Europa de 2010, em Lamego.
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Selecção Nacional
Juniores Femininos
Comitiva Portuguesa

Nome
Data Nasc.
Ana Monteiro
29.07.93
Eduarda Duarte
28.07.93
Mariana Filipe
14.02.93
Mafalda Silva
7.05.92
Joana Silva
7.03.93
Marta Hurst
7.07.92
Joana Neto
4.01.93
Mariana Falcão
1.06.92
Filipa Diaz
20.08.92
Mariana Meireles 29.02.92
Beatriz Santos
10.08.95
Joana Polido
2.08.92
Chefe de Comitiva
Treinadora principal
Treinador Adjunto
Fisioterapeuta

Clube
SC Arcozelo
GDC Gueifães
SC Braga
Leixões SC
Leixões SC
GDC Gueifães
GDC Gueifães
SC Braga
Leixões SC
Leixões SC
C. I. Conceição
GD Sesimbra
Amélia Melo
Gilda Harris
Igmar Montalvo
Bárbara Magalhães

Poule C, Suíça

Alemanha qualifica-se
para a Final
A equipa de juniores femininos da Alemanha
venceu, por 3-0 (25/9, 25/18 e 25/10) Portugal,
em Basileia, e confirmou a qualificação directa
para a Fase Final do Campeonato da Europa da
categoria.
Nos outros jogos disputados igualmente na
última jornada da Poule C, disputada de 7 a 11
de Abril, Holanda e Suíça asseguraram a
passagem à 3.ª ronda de qualificação, ao
derrotarem, respectivamente, a Bulgária (3-0:
25/16, 25/10 e 25/8) e a Espanha (3-2: 20/25,
25/16, 21/25, 25/16 e 15/11).
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Dia
06.04.2010
06.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
07.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
08.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
09.04.2010
09.04.2010
10.04.2010
10.04.2010
10.04.2010

Jogo
Espanha, 3
Bulgária, 2
Holanda, 3
Portugal, 0
Alemanha, 3
Suíça, 0
Holanda, 3
Espanha, 0
Portugal, 2
Suíça, 3
Bulgária, 0
Alemanha, 3
Espanha, 3
Portugal, 0
Suíça, 3
Bulgária, 0
Alemanha, 2
Holanda, 3
Portugal, 0
Bulgária, 3
Holanda, 1
Suíça, 3
Espanha, 0
Alemanha, 3
Bulgária, 0
Holanda, 3
Suíça, 3
Espanha, 2
Alemanha, 3
Portugal, 0

A Alemanha, que ficou em primeiro na poule,
apurou-se directamente para a Final; a segunda
(Holanda) e a terceira (Suíça) classificadas terão
de disputar a 3.ª Ronda, que compreende poules
de quatro selecções.
A Final do Campeonato da Europa de Juniores
Femininos será realizada na Sérvia.
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Selecções Nacionais
Cadetes Masculinos e Femininos

Campeonato da Europa de Cadetes 2011
Fase de Qualificação começa em Janeiro
Na fase de qualificação para o Campeonato da
Europa de 2011 de Cadetes, em Masculinos e
Femininos, Portugal entrará na 2.ª fase, a
realizar em Janeiro de 2011.
Em Masculinos, estão já apuradas para a fase
final do Europeu 2011, a realizar de 16 a 24 de
Abril, na Turquia, as selecções da França, actual
campeã europeia na categoria, Turquia
(organizador), Sérvia, Rússia, Polónia, Espanha
e Holanda, respectivamente, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º
classificados na última edição da prova.
Em Femininos, estão já apuradas para a fase
final do Europeu 2011, a realizar de 30 de Abril a
8 de Maio, na Turquia, as selecções da Bélgica,
actual campeã europeia na categoria, Turquia
(organizador), Sérvia, Itália, Eslováquia,
Alemanha e Hungria, respectivamente, 2.º, 3.º,
4.º, 5.º e 6.º classificados na última edição da
prova.
Entretanto, e paralelamente ao trabalho
efectuado nos estágios – permanente em
Resende (masculinos) e semi-permanente em
Vila Nova de Gaia –, foram realizadas
observações de atletas com potencial para
integrar a Selecção Nacional de Cadetes
Masculinos, em Lisboa e no Porto.
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DREN realiza reportagem
com os Cadetes Masculinos
O Gabinete de Inovação, Formação e Tecnologias da Direcção
Regional de Educação do Norte (DREN) editou uma reportagem realizada em Resende que retrata o dia-a-dia dos atletas e
da equipa técnica da Selecção Nacional de Cadetes Masculinos. O estágio permanente das selecções mais jovens de
masculinos, integradas por alguns dos valores que,
juntamente com alguns atletas que estão já a trabalhar nos
seniores, irão reforçar e renovar a selecção de seniores
masculinos na caminhada rumo aos Jogos Olímpicos de
Londres 2012 iniciou-se, em 2007, em Resende e faz parte de
um projecto federativo que visa o desenvolvimento das
selecções mais jovens e, sobretudo, o «municiamento» de
atletas para a Selecção de Seniores, incluindo um protocolo de
cooperação assinado com a Câmara Municipal de Resende em
2007.

Cadetes Masculinos
em manobras
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Campeonato Nacional
A1 Masculinos 2009/10

SC Espinho campeão pela 17.ª vez
O Sporting Clube de Espinho sagrou-se, hoje,
campeão nacional de seniores masculinos pela
17.ª vez no seu historial.
Os "tigres" carimbaram o seu 17.º título nacional
ao vencerem, no quinto e derradeiro jogo do
Play-off Final, o Sport Lisboa e Benfica por 3-2
(25/18, 23/25, 25/19, 19/25 e 15/13).
O SC Espinho soma agora mais quatro títulos
que o Instituto Superior Técnico (13). Seguemse o FC Porto (9), Leixões SC (8), Sporting CP (5),
Castelo da Maia GC (4), SL Benfica (3), Esmoriz
GC (2) e Vitória SC, Lisboa GC e AA Espinho (1).

vitória é sofrida, sabe melhor. Houve muito
coração e entrega e estou orgulhoso desta
equipa", enquanto Flávio Cruz salientou:
"Merecemos esta vitória, por tudo aquilo que
passámos ao longo desta época. Ambas as
equipas chegaram à final por mérito próprio e
este deve ter sido um dos melhores jogos do
campeonato".
Por seu turno, José Jardim, Treinador do SL
Benfica, destacou:
"Estou orgulhoso desta equipa. Fomos os
campeões do trabalho; ninguém trabalhou tanto
como nós. Parabéns ao SC Espinho pelo título
de campeão nacional".

No final, Francisco Fidalgo, Treinador do SC
Espinho, referiu que "dizem que quando a
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
1.º SC Espinho, 2.º SL Benfica, 3.º Vitória SC, 4.º Castelo da Maia GC, 5.º AJF Bastardo/GC Vilacondense, 7.º Esmoriz GC/CS Marítimo, 9.º AD Machico/Leixões SC, 11.º AA Espinho, 12.º SC Caldas
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Campeonato Nacional
A1 Masculinos 2009/10
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Campeonato Nacional
A1 Femininos 2009/10
Trofenses
tetracampeãs
nacionais

O Clube Académico da Trofa sagrou-se, no dia 8
de Maio, campeão nacional de seniores
femininos pela quarta época consecutiva ao
vencer, nos Açores, por 3-1 (10/25, 25/19, 25/21
e 25/9), o Clube Desportivo Ribeirense, no
quarto jogo do Play-off Final.
O CA Trofa conquistou, assim, o seu quinto
título da A1 de seniores femininos. As atletas
orientadas por Manuel Barbosa foram campeãs
nas épocas de 2004/5, 2006/7, 2007/08, 2008/09
e 2009/2010. No cômputo geral das 50 edições
da prova, a lista dos títulos é encabeçada pelo
Leixões SC (15), seguindo-se Castelo da Maia
GC e SL Benfica (9), Boavista FC e CA Trofa (5),
SC Espinho (3), CS Madeira (2) e CDUP e CR
Estrelas da Avenida (1).
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
1.º CA Trofa, 2.º CD Ribeirense, 3.º GCD Gueifães, 4.º Clube K, 5.º CS Madeira, 6.º Leixões SC, 7.º
Ala Nun'Álvares Gondomar, 8.º SC Braga, 9.º CSD Câmara de Lobos, 10.º CV Oeiras
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Taça de Portugal 2009/10
Masculinos

Maiatos erguem
5.º troféu
O Castelo da Maia GC ergueu a Taça de Portugal
– seniores masculinos ao vencer, por 3-1 (26/24,
21/25, 25/18 e 25/23), o SL Benfica, na Final
disputada no Pavilhão Multidesportos de
Coimbra, no dia 3 de Abril. O espectáculo
protagonizado pelas duas equipas foi ainda
(mais) abrilhantado pelo numeroso público e
pelas coreografias dos atletas da secção de
ginástica da AA Coimbra.
Num jogo equilibrado, a vitória acabou por
sorrir, com inteiro mérito, à equipa orientada
por Alexandre Afonso, que se mostrou mais
regular, consistente e, sobretudo, nunca deixou
de acreditar que a conquista da (quinta) Taça era
possível.
Hugo Gaspar, com 37 pontos, e Pedro Dornelas,
com 24, foram os melhores pontuadores do jogo.
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Taça de Portugal 2009/10
Masculinos
No final, Alexandre Afonso, Treinador do
Castelo da Maia GC, referiu:
“Depois de termos feito tudo para atingirmos a
Final do Campeonato, obrigando o SC Espinho a
dar o seu melhor, esta vitória é um prémio mais
do que merecido para esta equipa, que fez uma
recta final de época surpreendente.
Agradecemos a todos aqueles que vieram
apoiar-nos aqui, em Coimbra, pois esta vitória
também é deles”.
Por seu turno, José Jardim, Treinador do SL
Benfica, confessou:
“Nós queríamos muito ganhar esta final, mas o
Castelo foi um justo vencedor”.
Pedro Fiúza, um dos «históricos» do Voleibol
benfiquista, reconheceu:
“Parabéns ao Castelo. Foi mais consistente,
enquanto nós alternámos momentos bons com
outros menos bons”.
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Taça de Portugal 2009/10
Femininos

CA Trofa:
E vão quatro!...

O Clube Académico da Trofa ergueu o quarto
troféu do seu historial ao vencer, por 3-0 (25/15,
25/16 e 25/9), o Sporting Clube de Braga, na
Final da Taça de Portugal de Seniores
Femininos, organizada no Pavilhão Multiusos
de Baião, pela Federação Portuguesa de Voleibol
(FPV) e Associação de Voleibol do Porto, com o

apoio da Câmara Municipal de Baião, no dia 25
de Abril.
O jogo foi transmitido em directo pelo canal
televisivo Sport TV e pôde ser seguido ainda
através do sistema de live score na página oficial
da FPV.
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Taça de Portugal 2009/10
Femininos
João Lucas, Treinador do SC Braga: “O ritmo
das duas equipas é totalmente diferente.
Estivemos quase a conseguir entrar na Série dos
Primeiros, o que nos daria outro ritmo
competitivo para podermos enfrentar melhor
uma equipa forte como o CA Trofa.
Tivemos muitas dificuldades em ultrapassar o
bloco e arriscámos no serviço, mas acabámos
por falhar mais do que criar problemas às nossas
adversárias, que venceram com inteira justiça.
Estou muito satisfeito e orgulhoso com estas
jogadoras, pela época que fizeram e por terem
dado ao clube a alegria de terem sido finalistas
na Taça de Portugal”.
Manuel Barbosa, Treinador do CA Trofa:
“Partíamos para este jogo como favoritos e
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sabíamos que se entrássemos forte a vitória seria
nossa.
Mérito ao Braga pela forma como se bateu, mas
nós temos outro ritmo de jogo porque estamos a
lutar pelo título no Play-off da Série dos
Primeiros.
Merecemos os parabéns pela conquista de mais
um troféu para o clube, mas estamos já
concentrados no segundo jogo com o CD
Ribeirense para o Campeonato Nacional”.
No total das 38 edições da Taça de Portugal, os
títulos estão assim distribuídos: Castelo da Maia
GC e Leixões SC (8); Boavista FC (7); CA Trofa
(4); AC Portugal (3); Sporting CP e SL Benfica
(2), CD Ribeirense, CS Madeira, CDUP e E.
Avenida (1).

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL
www.fpvoleibol.pt

O Voleibol em Portugal
História

Sabia que...
(cont. da edição anterior)
A 28 de Abril, por ofício, a Direcção Geral de
Desportos recomendou a obrigatoriedade de
todos os delegados desportivos que acompanhassem representações nacionais ou
estrangeiras de se manterem em contacto com a
Embaixada Portuguesa no país visitado, durante
a permanência da referida representação. Esta
informação foi divulgada às Associações e
Clubes filiados.
Para participar no festival da Queima das Fitas,
foi recebido ofício da AVL transcrevendo um
pedido de deslocação do Sporting Clube de
Portugal, ao Porto, a 9 de Maio. A FPV deferiu o
pedido e informou a AVL.
A cinco de Maio, o Sporting apresentou um voto
de saudação, à FPV, aprovado por aclamação na
Assembleia Geral, a 30 de Março de 1955.
A Direcção decidiu transmitir ao Presidente da
Assembleia Geral do Sporting os seus
agradecimentos. A Federação Checoslovaca
solicitou à FPV esclarecimentos sobre o
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desenvolvimento actual da modalidade no
nosso País, tendo a Direcção deliberado
responder logo que possível. Deu, também, a
conhecer à DGD o convite formulado pela
Federação Romena, no passado mês de Abril.
Pelo avolumar do trabalho com a organização
dos torneios nacionais, decidiu a Direcção
chamar à actividade o suplente da Direcção, Sr.
António Aleixo Dias, que, a dois de Junho,
entrou em exercício.
A oito de Julho, foi grande a satisfação da
Direcção pelo regresso do Presidente, Sr.
Coronel Carlos Chaby, após ter terminado com
êxito os trabalhos de comissões para promoção.
Preparou-se a organização dos Campeonatos
Nacionais da 1ª, 2ª e 3ª Divisões e de Juniores.
Foi recebido um ofício do Comité de Istambul,
convidando a FPV a participar num torneio, a
realizar em Junho. O convite foi declinado, por
só ter sido recebido em Julho, deixando todavia
à FPV a possibilidade de dar um parecer
favorável numa próxima oportunidade.

O Voleibol em Portugal
História
O Presidente da Direcção informou das
diligências que fez para que fosse solvido o
débito, no montante de 40 000$00, à DGD. A
Direcção manifestou a sua gratidão ao Ministro
da Educação Nacional e ao Subsecretário da
Educação Nacional, respectivamente Dr.
Fernando Pires de Lima e Dr. Veiga de Macedo,
pela atenção dispensada à modalidade.

A 25 de Janeiro, em reunião de Direcção, com a
presença do Presidente do Congresso, foi
definida a data de 25 de Fevereiro para a
realização do referido Congresso.
No dia seguinte, o Presidente da FPV foi
recebido em audiência pelo Ministro da
Educação Nacional, a quem apresentou o
relatório de gerência e indicou as razões do
pedido de demissão da Direcção.

A quinze de Julho, o Ministério da Educação
Nacional, decidiu cancelar a dívida da FPV à
DGD. Os jogos realizados a 14 e 16 de Agosto, a
contar para o Campeonato Nacional da 2ª
Divisão, em que o Sport Lisboa Benfica (SLB) e o
Futebol Clube do Porto (FCP) defrontaram o
Lisboa GC, originaram protestos, apresentados
pelo SLB e FCP à FPV. Destes recursos foram
aplicados, pela AVL, castigos a dois atletas do
Lisboa GC. Estas sanções, por recurso
directamente apresentado à DGD, foram reduzidas, sem ter sido ouvida sobre o assunto a FPV.
A sequência destes factos levou a Direcção da
FPV a ponderar a sua demissão ao Presidente do
Congresso.
Pela Direcção foram promovidas medidas para
“o bom e desportivo entendimento entre todos
os que como dirigentes ou praticantes”
trabalhavam e continuavam “dedicando o seu
esforço para o ressurgimento do Voleibol”.
A 15 de Novembro de 1955, o colectivo da FPV
apresentou o pedido de demissão ao Presidente
do Congresso.
No mês de Dezembro, a DGD e a FPV ainda
envidavam esforços para resolver o problema
surgido nos jogos, a 14 e 16 de Agosto.
A nove de Janeiro de 1956, foi deliberado em
reunião de Direcção oficiar à DGD sobre o Plano
de Provas para a época, a iniciar a 1 de Fevereiro.
Esclareceu-se o facto de a Direcção se encontrar
demissionária e alertou-se para a necessidade
de obter meios financeiros para a filiação na FIV,
sendo de considerar a presença da equipa
nacional nos campeonatos da Europa, em
França.

* Fotos do arquivo do Prof. José Moreira

O Ministro solicitou ao Presidente que
continuasse a colaborar e prometeu tratar, junto
da DGD, do assunto que originou o pedido de
demissão.
Durante este biénio foram muitos os passos
dados e esforços desenvolvidos, e é verdade
que, como nos diz Richard Bach: “Não existem
erros. Os acontecimentos que atraímos a nós por
mais desagradáveis que sejam, são necessários
para aprendermos o que necessitamos de aprender. Todos os passos que damos são necessários
para chegarmos aonde escolhemos chegar.”
Veremos o que nos traz o tempo.

Maria de Lurdes Lopes - Directora da FPV
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XIII Gala Anual
do Voleibol
Gala Anual do Voleibol
distingue os melhores

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV)
realizou, na noite do dia 7 de Abril, no Salão
Atlântico do Casino de Espinho, a 13.ª Gala
Anual do Voleibol, que premiou aqueles que
mais se distinguiram ao serviço da modalidade,
ao longo da época ou mesmo de toda uma
carreira, e assinalou o 63.º aniversário da
instituição que rege o Voleibol a nível nacional.
Apresentada com o rigor e igual dose de boa
disposição por Luís Ribeiro, antigo Director de
Imprensa da FPV, e Paulo Miguel Castro, o
multifacetado jornalista da Sport TV, a Gala
Anual, que reúne a «Família do Voleibol»,
contou, como é já tradição, com a presença de
notáveis de outros sectores: Luís Sardinha,
Presidente do Instituto do Desporto de Portugal
e representante do Secretário de Estado da
Juventude e Desporto, José Mota, Governador
Civil de Aveiro, João Matos (em representação
do Presidente do Comité Olímpico de Portugal),
Sílvio Ramos, Presidente da Academia
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Olímpica, a ex-atleta olímpica Rosa Mota e
Guilherme Aguiar, entre outros convidados,
bem como representantes do desporto escolar,
de várias autarquias e federações nacionais,
entre mais de 300 convidados.
A Gala abriu com o discurso de boas-vindas do
Vice-Presidente da Câmara de Espinho:
“É com grande satisfação que recebemos esta
Gala de Voleibol. A Federação Portuguesa de
Voleibol tem feito um grande trabalho, sobretudo com mais os jovens.
A Câmara de Espinho sublinha a sua total disponibilidade para continuar a trabalhar com a
Federação de Voleibol”, salientou Vicente Pinto.
Os primeiros prémios foram para os mais novos,
do Ar Livre e do Gira-Volei, um projecto da FPV
com de uma década de existência e que tem já
mais de 1800 centros em actividade, repartidos
por todo o país, num universo de mais de 100
mil atletas.

XIII Gala Anual
do Voleibol
Seguiu-se a entrega do Prémio Mérito Gira,
entregue por Vânia Ramalho, coordenadora do
Volei.tv, e que distinguiu Avelino Manuel
Azevedo Moreira de Sá, o elemento que há mais
tempo está ligado ao projecto federativo através
da Associação de Voleibol do Porto.
Avelino Moreira de Sá usou da palavra para
“agradecer o apoio que a Federação Portuguesa
de Voleibol tem dado ao Gira-Volei. Quero
partilhar este prémio com todas as pessoas com
quem tenho trabalhado, especialmente com os
meus alunos”.
Após a entrega desses prémios, seguiu-se o
jantar e o espectáculo em cartaz no Casino de
Espinho dedicado ao «rei» da música pop, o
malogrado Michael Jackson.
Findo o «Show», teve lugar o tradicional
discurso de Vicente Araújo, Presidente da FPV.
Coube a Luís Sardinha, Presidente do IDP e
representante do Secretário de Estado da
Juventude e Desporto, encerrar os discursos da
Gala:
“Gostaria de agradecer à Federação Portuguesa
de Voleibol este convívio e felicitar todos os
galardoados. Queria também demonstrar a
todos o nosso reconhecimento pelo que a FPV

tem feito para o desenvolvimento do Voleibol e
do desporto. A FPV tem vindo, ao longo dos
anos, em termos de gestão, a depender cada vez
mais de si própria e menos dos outros.
O Gira-Volei é, hoje em dia, uma certeza e uma
forma de muitos jovens praticarem desporto.
Queria deixar uma mensagem para os mais
novos, para praticarem desporto, e para os mais
velhos, em fim de carreira, que divulguem o
Voleibol e sejam treinadores, pois hoje o
Instituto do Desporto de Portugal deu o primeiro
passo nesse sentido com o curso de formação de
professores”, concluiu.
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XIII Gala Anual
do Voleibol - Prémios Osório
O momento alto da noite voltou a ser a entrega
do Prémio Osório, que homenageia personalidades e/ou instituições que se notabilizaram no
engrandecimento e glorificação do Voleibol, e
que desta vez foi para:
Manuel Silva (mais de 100 internacionalizações
pela Selecção Nacional) – “É com um enorme
prazer que recebo este prémio. As pessoas que
acreditam em mim sabem que eu ainda não acabei
para o Voleibol. Quero compartilhar este prémio
com a minha mulher, a minha filha e, sobretudo,

com uma pessoa que já não está entre nós, o
Professor Ilídio Ramos, que me ajudou muito”.
Câmara Municipal do Porto (representada pelo
Vereador Gonçalo Oliveira) – “É uma honra receber este prémio, quero, por isso, agradecer à
Federação Portuguesa de Voleibol tão elevada distinção. Gostava de salientar o facto de a Federação
se encontrar na cidade do Porto, o que é muito
bom para o desporto na cidade”.
António Manuel Leitão Borges (Presidente da
Câmara Municipal de Resende) – “Esta distinção
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não é apenas para a Câmara, mas sim para todas as
pessoas de Resende. Gostava de agradecer à
Federação e dizer que este prémio é um estímulo
para o desporto nas escolas e nas cidades. E que
gostaríamos de continuar a acolher em Resende a
Selecção Nacional de Cadetes enquanto a
Federação assim o desejar.”
Nélson Neves (ex-Director da FPV) - “Quem me
conhece, sabe bem que, nas tarefas que fui
incumbido de desempenhar, me dediquei
apaixonadamente. como tal, gostaria de realçar

duas: primeira, o Campeonato do Mundo
Argentina 2002, como responsável da delegação;
segunda, o Congresso Mundial da FIVB 2004, na
organização. Recordo duas figuras incontornáveis
no panorama desportivo nacional, os Professor
Manuel Puga e Noronha Feio, responsáveis pela
minha orientação no Voleibol. Partilho a minha
distinção com a minha mulher, o staff da
Federação, as equipas técnicas e médicas que
acompanhei e com as atletas, as minhas paixões,
com quem tive o privilégio de conviver nestes
anos de dedicação à modalidade".

XIII Gala Anual
do Voleibol - Galardoados
Campeões Nacionais
SC Espinho - A1 Masc. | Enc. Nac. Minivoleibol Masc.,
SC Caldas - A2 Masc., VC Viana - 2ª Masc.

Campeões Nacionais
CDRJ Anreade - 3ª Masc., AAS Mamede - Jun. Masc., GDC
Gueifães - Juv. Masc., AA Espinho - Inic. Masc.,
Leixões SC - Inf. Masc.

Campeões Nacionais
CA Trofa - A1 Fem., CV Oeiras - A2 Fem.,
Lusófona VC - 2ª Fem.

Campeões Nacionais
Atlético VC - Jun. Fem., SC Braga - Juv. Fem., Juventude
Pacense - Inic. Fem., SC Arcozelo - Inf. Fem.,
Col. Lamego - Enc.Nac. Minivoleibol Fem.

Indoor - Troféus
Melhor Pontuador - Luís Samuels (SL Benfica), Melhor
Atacante - Roberto Reis (SC Espinho), Melhor Blocador Murilo Silva (Esmoriz GC), Melhor Servidor - Fernando
Costa (Castelo Maia GC), Melhor Defesa - João Coelho (AJ
Fonte Bastardo), Melhor Recebedor - Hugo Ribeiro (SC
Espinho)
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XIII Gala Anual
do Voleibol - Galardoados
Indoor - Troféus
Melhor Pontuadora - Juliana Fernandes (CA Trofa),
Melhor Atacante - Cláudia Souza (CS Madeira), Melhor
Blocadora - Tamara Hoffmann (CA Trofa), Melhor
Servidora - Kátia Oliveira (CD Ribeirense), Melhor Defesa
- Laura Abreu (CS Madeira), Melhor Recebedora - Jaciara
Oliveira (CS Madeira)

Campeões Nacionais - Voleibol de Praia
Hugo Gaspar - CN Seniores Masc., José Pedrosa - CN
Seniores Masc., Rosa Costa - CN Seniores Fem.,
Ana Freches - CN Seniores Fem.

Torneios - Voleibol de Praia
Hugo Lima - Vencedor SUB|20, Miguel Rodrigues Vencedor SUB|18, Bruce Almeida - Vencedor SUB|16,
Ana Rita Brandão - Vencedora SUB|20, Joana Neto Vencedora SUB|18, Mariana Leite - Vencedora SUB|16,
Inês Pereira - Vencedora SUB|16

Voleibol ao Ar Livre (Femininos)
Filipa Silva / Ana Reis - Infantis Fem. - AVPorto, Débora
França / Carlota Nóbrega - Iniciados Fem. - AVMadeira,
Mariana Falcão / Mariana Filipe - Juvenis Fem. - AVBraga,
Maria Martins / Raquel Teixeira - Juniores Fem. - AVPorto

Voleibol ao Ar Livre (Masculinos)
Leandro Almeida / Luis Martins - Infantis Masc. AVGuarda, Luís Gomes / David Marques - Iniciados Masc.
- AVPorto, Vitor Silva / Rui Faria - Juvenis Masc. AVBraga, Francisco Rocha / Diogo Carvalho - Juniores
Masc. AVPorto
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XIII Gala Anual
do Voleibol - Galardoados
Gira-Volei (Masculinos)
Rui Pedro / Leandro Martins - 8/10 Anos Masc. (EB 2.3
Lamego - AVV), João Comendinha /Diogo Palmeiro - 11/12
Anos Masc.(IE Jota - AVLeiria), André Beleza/Jorge
Ferreira-13/15Anos Masc.Nível I(Juventude Malta-AVP),
Luís Sousa / António Dias -13/15Anos Masc.Nível II (Col.
Lamego - AVV)

Gira-Volei (Femininos)
Daniela Santos / Ana Gouveia - 8/10 Anos Fem. (EB 2.3
Lamego - AVV), Rita Freitas / Carla Pedroso -11/12 Anos
Fem.(Col.D.Diogo Sousa- AVB), Cassandra Silva/Patricia
Tomás-13/15Anos Nível I Fem(EB 2.3 Lamego-AVV),
Silviane Pereira / Ana Almeida -13/15Anos Fem.Nível II
(EB 2.3 Lamego-AVV)

Gira+
Joana Carvalho/Patricia Porfirio - 16/18 Anos Fem.
(Es.Latino Coelho), Andreia Santos / Tânia Bastos -19/23
Anos Fem. (CC Pesca - ADVR), Raquel Vieira/Rute
Ribeiro- + 23 Anos Fem.(Esc.Sec.Ermesinde-AVP), João
Silva /Pedro Russo-16/18 Anos Masc.(Esc.Sec.SequeiraAVG), Sérgio Duarte/Filipe Teixeira-19/23 Anos Masc.(ES
Latino Coelho-AVV), Fábio Felizardo/José Lopes- + 23
Anos Masc.(ESec.Júlio Dantas-AVA)

Prémio Mérito Gira-Volei
Avelino Moreira de Sá

Clube das Autarquias Amigas
Câmara Municipal de Castelo de Vide
Câmara Municipal de Barcelos
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Gira-Volei
Encontro Nacional 2010
O Desporto do futuro
em Castelo de Vide
A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) e o
Município de Castelo de Vide (CMCV) organizam,
nos dias 19 e 20 de Junho, o Encontro Nacional de
Gira-Volei, considerado o apogeu das provas
classificatórias que são realizadas, anualmente, em
todos os pontos do território nacional e regiões
autónomas e que reunirá, nesta edição, um recorde
de 700 jovens gira-atletas candidatos ao título de
campeões nacionais.
O evento desportivo e cultural foi apresentado em
Conferência de Imprensa no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Castelo de Vide, por Daniel
Carreiras, responsável por, entre outros, os pelouros
da Juventude e do Desporto e Tempos Livres, e
Teodemiro de Carvalho, Secretário Geral da FPV.
“Uma vila pequenina, de quatro mil habitantes, que
terá cerca de 500 jovens, não pode ambicionar
muito em termos de prática desportiva. Mas
queríamos criar uma opção aos nossos jovens,
relativamente ao futebol e à natação. Não temos
estruturas para praticar todos os desportos para os
quais até teríamos os equipamentos em termos de
infra-estruturas. Chegámos à conclusão de que o
Voleibol seria um bom investimento. Primeiro
porque nos parece que é um desporto que promove
o fair-play. E precisávamos de um desporto que,
dada a falta de jovens, pudesse acolher no mesmo
campo quer rapazes, quer raparigas, praticando em
simultâneo. Depois, pela sua extrema acessibilidade. Nos tempos que correm em qualquer
lado é possível montar uma rede e criar um
campo”, lembrou Daniel Carreiras.
A aposta não tardou a dar os seus frutos, como
reconheceu o Vereador:
“Organizámos o Regional e, em 3, 4 meses, Castelo
de Vide passou a ter uma relação muito próxima
com o Voleibol”.
Teodemiro de Carvalho foi a voz da Federação
Portuguesa de Voleibol:

“É com muito orgulho e extrema satisfação que
vamos organizar aqui, em Castelo de Vide, o
Encontro Nacional de Gira-Volei.
Castelo de Vide recebeu, com inteira justiça, na
Gala Anual, o galardão de entrada no Clube das
Autarquias Amigas do Voleibol, por todo o esforço
envidado em prol do Voleibol. É com toda a
satisfação que a acolhemos como nosso parceiro.
Em termos logísticos, a moldura humana vai ser
considerável, pois vão estar cá cerca de 700 jovens
e bem mais do dobro de pessoas, entre professores
e familiares, que fazem questão em acompanhar
estes momentos de enorme alegria para as crianças.
Para a Federação, o mais importante é o aspecto
social, o convívio, a fraternidade, a amizade que se
fortalece entre os elementos da dupla de jogadores
e mesmo entre os participantes durante o Encontro
Nacional.
Mais do que ensinar a técnica e procurar a vitória
desportiva, o Gira-Volei promove o fair-play, a
tolerância e o convívio entre os jovens de diferentes
pontos do país”.
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Gira-Volei
Campo de Férias 2010
Excelente regresso
às origens

O Campo de Férias do Gira-Volei
regressou às origens, ou melhor, à região
onde foi realizada a primeira edição deste
tão apetecido evento, neste caso a Vila
Praia de Âncora.
Organizado pela Federação Portuguesa de
Voleibol, em colaboração com a
Cooperativa Ancorensis, de 6 a 9 Abril, o
Campo de Férias 2010 teve momentos
altos que fizeram a delícia dos
participantes.
Só o facto de participar num Campo de
Férias como o do Gira-Volei faz com o
jovem se torne ecléctico na prática
desportiva.
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Gira-Volei
Campo de Férias 2010
Senão, vejamos, o que fizeram os jovens durante
4 dias:
– Torneio de Gira-Volei, disputado na Praça 25
de Abril, em Caminha, com direito a viagem de
comboio desde Vila Praia de Âncora.
– Passeio (e caminhada) ao Centro Histórico de
Caminha e de Vila Praia de Âncora.
– Treinos bidiários de Gira-Volei.
– Prática de jogos de cariz popular, mas com
grandes semelhanças aos Jogos Sem Fronteiras
(Jeux Sans Frontières, na década de 90).
– Geocaching: é um Jogo Internacional de
Orientação, que começou por ser um
passatempo e desporto de ar livre no qual se
utiliza um receptor de navegação por satélite,
vulgarmente designado por GPS, para encontrar
uma «cache» colocada em qualquer local do
mundo. Uma «cache» típica é uma pequena
caixa, fechada e à prova de água, que contém um
livro de registo e alguns objectos, como canetas,

moedas ou bonecos. Neste caso concreto, os
geocachers tiveram de decifrar o Enigma do
Monte do Calvário.
E nada melhor para terminar o dia do que poder
assistir a um filme na companhia dos (novos)
amigos. Razões mais do que suficientes para o
Campo de Férias ter sido um êxito, à
semelhança dos anteriores.
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Gira-Volei
Coimbra
Penela apura duplas
para o Encontro Nacional

No dia 1 de Maio, Dia do Trabalhador, a FPV e a
Câmara Municipal de Penela, na pessoa de
Joaquim Horta, Técnico de Desporto da Câmara,
organizaram o sétimo Encontro Regional de
Coimbra consecutivo, no Parque das Águas
Romanas, na Vila de Penela, Distrito de
Coimbra, o que demonstra a importância que a
região tem no Gira-Volei.
Este encontro juntou cerca de 200 jovens,
pertencentes a 10 centros Gira-Volei, desde os 8
anos até… mais de 23 anos, que participaram no
torneio Gira+. Houve muito entusiasmo e fairplay. Todos, desde jovens até professores,
demonstraram muita satisfação com este
Encontro Gira-Volei.
Centros Gira-Volei presentes: Clube Voleibol
Aveiro, Colégio Frei Gil, Clube Voleibol Tocha,
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Agrupamento de Escolas Oliveira Hospital,
CAIC Cernache, Agrupamento de Escolas
Cordinha, Agrupamento de Escolas Gafanha
Nazaré, Colégio S. Pedro, Agrupamento de
Escolas Midões e Câmara Municipal de Penela.

Gira-Volei
Coimbra
Equipas vencedoras em Penela
Femininos

Masculinos

8-10 anos: Lobo/Godinho - CAIC Cernache

8-10 anos: Lamego/Apolinário - CAIC Cernache

11-12 anos: Silva/Cruz - Ag. Esc. Oliveira Hospital

11-12 anos: Francisco/Henriques - Ag. Esc. Oliveira Hospital

13-15 anos (nível I): Diniz/Brito - Agrup. de Esc. Midões

13-15 anos (nível I): Costa/Costa - Agrup. de Esc. Midões

13-15 anos (nível II): Alves/Martins – Ag. Esc. Oliveira Hospital

13-15 anos (nível II): Robalo/Santos - Colégio S. Pedro

Gira+ (16-18 anos): Monteiro/Sousa - Ag. Esc. Midões

Gira+ (16-18 anos): Costa/Rocha - Agrup. de Esc. Midões

Gira+ (19-23 anos): Gonçalves/Dias - C. Municipal de Penela

Gira+ (+ 23 anos): Tribuna/Fernandes - Colégio Frei Gil

Gira+ (+ 23 anos): Tavares/Borges - Agrup. de Esc. Midões

Declarações
Joaquim Horta – Técnico de Desporto da C. M. de Penela:
“Foi um dia muito bom. Não é a primeira vez que fazemos encontros destes, mas este ano foi
excelente, pelo enquadramento que tivemos, já que foi a primeira vez neste Parque das Águas
Romanas renovado. Depois, tivemos a felicidade de ter a maior concentração de participantes do
Gira-Volei, o que nos agrada muito. Portanto, faço um balanço altamente positivo. Quanto ao futuro,
estamos empenhados em ter aqui em Penela um bom Centro Gira-Volei”.
José Fonseca – Prof. da Escola CV Tocha:
“Penso que esta prova, a nível de organização, esteve muito boa, e em termos de dinâmica dos
miúdos, correu muito bem. O número de jogos que fizeram foi uma mais-valia. Muitos dos jovens
que eu trouxe foi a primeira vez que participaram e adoraram. Penso que vão todos radiantes para
casa. São iniciativas destas que fazem com que o Voleibol ande para a frente. Consegui que duas
duplas se apurassem para a Final, o que foi muito bom”.
Luís Matias – Vereador do Desporto da C. M. de Penela:
“Foi um dia bastante interessante para a prática desportiva e para a afirmação do Voleibol aqui no
contexto regional. Do ponto de vista competitivo, também correu tudo bem, pois as pessoas
estavam todas animadas. Já há sete anos consecutivos que a Vila de Penela e a Federação Portuguesa
de Voleibol organizam este encontro, por isso penso que em termos de organização, temos um
feedback positivo”.
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Gira-Volei
Viseu

Resende apura duplas
para o Encontro Nacional
A Federação Portuguesa de Voleibol e a Câmara
Municipal de Resende, organizaram, o Encontro
Regional de Viseu. Esta prova, que estava previsto
ser realizada nos jardins envolventes às Termas de

Caldas de Aregos, teve de ser alterada para o
Pavilhão Gimnodesportivo de Anreade, em
Resende, devido às más condições atmosféricas.
Foi um Encontro Gira-Volei muito movimentado e
que contou com cerca de 300 jovens, que
mostraram sempre muita vontade de competir e,
sobretudo de se divertir.
Centros Gira-Volei presentes: Câmara Municipal
de Resende, Colégio Via-Sacra, Escola EB 2/3
Lamego, Câmara Municipal de Lamego, Escola da
Sé, Escola EB 2/3 Eng. Dioníso Cunha, Patronato
Ala Nun’Álvares, Colégio de Lamego, Escola Ana
Castro Osório, Escola Secundária Latino Coelho,
Escola Secundária Frei Rosa Viterbo e Escola
Secundária de Nelas.
No dia anterior e no mesmo pavilhão tinha
decorrido o Encontro Municipal de Gira-Volei de
Resende, com a participação de cerca de 200
jovens.

Duplas vencedoras em Resende
Femininos

Masculinos

8-10 anos: Morais/Moutinho – Escola EB 2/3 Lamego

8-10 anos: Fonseca/Teixeira - Escola EB 2/3 Lamego

11-12 anos: Chaves/Madalena - Escola EB 2/3 Lamego

11-12 anos: Saraiva/Carvalho – Colégio de Lamego

13-15 anos (nível I): Silva/Tomás – Escola EB 2/3 Lamego

13-15 anos (nível I): Borges/Marques - Escola EB 2/3 Lamego

13-15 anos (nível II): Vieira/Cardoso - Escola EB 2/3 Lamego

13-15 anos (nível II): Silva/Loureiro – Escola Secundária Nelas

Gira+ (16-18 anos): Costa/Ramalho - CM Resende

Gira+ (16-18 anos): Soder/Bernardo – ES Frei Rosa Viterbo
Gira+ (19-23 anos): Rabaça/Pereira – CM Resende
Gira+ (+ 23 anos): Lacerda/Almeida - CM Resende

Declarações
Pedro Eira - Centro de Gira-Volei de Viseu, Colégio de Via Sacra - “Começámos este ano o Gira-Volei e foi
muito fácil para os miúdos aparecerem. No colégio, o Voleibol ainda não tinha sido muito bem implementado, mas nós começámos e logo apareceram muitos jovens. O problema agora é saber o que fazer com
tanta gente. Este Encontro Gira-Volei é fantástico, já que se vê muito o convívio, o desporto que os jovens
praticam, os valores morais que se vêem, pelo que é para continuar. Ainda bem que existe Gira-Volei”.
Teresa Fiúza – Colégio de Lamego - “As actividades estão muito bem e este encontro está a ser muito bem
organizado. Os miúdos estão a divertir-se imenso, estão a adorar, já que está tudo a correr dentro dos
timmings. Apesar de haver o aspecto de competitividade, também há um aspecto lúdico, que eles
apreciam muito e, assim, é uma forma de eles gostarem cada vez mais de Voleibol”.
Fernando Teixeira – Vereador do Desporto da CM Resende - “Este foi um dia magnífico para o Gira-Volei
Municipal e Distrital. É com uma grande alegria que o Município de Resende organizou este encontro.
Penso que tudo decorreu da melhor forma possível. Em termos de futuro, acredito que o Gira-Volei está em
Resende para ficar já que o número de atletas tem vindo sempre a crescer. Para o ano, vamos tentar
melhorar em termos de logística e, dessa forma termos um Centro Gira-Volei ainda melhor”.
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Aprender (a brincar) com os melhores

O I Torneio Regional da Madeira da época
2009/2010, organizado pelo Departamento
Técnico da AV Madeira em parceria com a FPV,
realizado no Funchal, teve o condão de juntar no

Pavilhão da Levada dois dos melhores atletas de
Voleibol e (certamente) alguns dos futuros
craques na modalidade.
Para além da presença de Miguel Maia,
conceituado atleta olímpico e «embaixador» do
Gira-Volei, o I Torneio Regional contou com a
participação entusiástica e activa do madeirense Flávio Cruz, jogador da Selecção Nacional
que representa as cores do SC Espinho no
Campeonato Nacional da Divisão A1.
Os dois atletas não tiveram mãos a medir e,
entre a solicitação de autógrafos, as questões
colocadas pelos miúdos aos seus ídolos e a
distribuição de prendas, puderam mesmo
apreciar as qualidades e aptidões das mais de
sete dezenas de crianças provenientes dos
vários núcleos de Gira-Volei sediados na Pérola
do Atlântico.

Açores
Centenas de gira-atletas nos Açores
A secção de Gira-Volei / Escolinhas de Voleibol da
Associação de Voleibol de São Miguel organizou,
no passado dia 27 de Fevereiro, dois eventos muito
concorridos.
O VI Convívio de Escolinhas do Concelho da Ribeira Grande decorreu no Complexo Desportivo de
Rabo de Peixe e contou com a participação de 22
núcleos: EBI Rabo de Peixe, EB 2,3 Gaspar Frutuoso, EB/JI Ribeirinha, Centro de Apoio Criança,
EB/JI Matriz Ribeira Grande, EB/JI AAM Frazão,
EB/JI DPJ Tavares, EB/JI Torres, num total de 148
gira-atletas, acompanhados dos respectivos monitores. Mais uma vez, os miúdos conseguiram
surpreender tudo e todos, pois demonstram, de
convívio para convívio, cada vez mais interesse e
entusiasmo pela modalidade. Foi uma manhã
repleta de brincadeira, sorrisos… e também de
esforço. No Pavilhão da EBI Roberto Ivens realizou-

se o VI Convívio do Concelho de Ponta Delgada,
que contou com a participação de 25 núcleos: EBI
Canto da Maia, EBI1 Sta. Clara, ATL Cáritas, EB/JI
Matriz (PDL), Colégio São Francisco Xavier, EBI1
Fajã de Baixo, EBI Sto. António, Coriscolândia e
EB/JI S.Roque, num total de 132 laranjinhas.

Monitores (in)formados em S. Miguel
Paralelamente, a AVSM realizou, no Pavilhão da Escola Básica 2/3 Roberto Ivens, mais uma acção de
formação de monitores de Gira-Volei, que contou com a presença de 20 formandos, os quais, num bom
ambiente de (in)formação, adquiriram todos os conhecimentos transmitidos pelo Prof. Leonel Salgueiro,
técnico superior de Desporto da FPV e coordenador nacional do Departamento de Gira-Volei.
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Este encontro foi muito movimentado, já que os
cerca de quatrocentos jovens (duzentos em
competição) de 21 centros Gira-Volei, que se
deslocaram até ao Parque da República,
estiveram sempre muito activos, quer em
termos de competição quer nos momentos em
que não jogavam, já que para esses períodos
tinham sido montados pela organização dois
insufláveis que abrilhantaram ainda mais o
evento.

Grande festa em Lamego
No passado dia 23 de Abril, a FPV, em
colaboração com a Câmara Municipal de
Lamego, a empresa municipal “Lamego
ConVida” e a AV Viseu, organizou um Encontro
Municipal de Gira-Volei em Lamego.

Em termos de organização esta prova foi uma
das melhores, já que tudo estava muito bem
pensado: desde o Parque da República, que
estava vedado, os agentes da autoridade a
fazerem segurança, bombeiros sempre
presentes, aos próprios funcionários da
autarquia sempre bem dispostos e com um
espírito de entreajuda.

Equipas apuradas para o Regional de Viseu
Femininos

Masculinos

Inês Ferreira / Catarina Oliveira – Escola Nº 2 de Lamego

Gabriel Dias / Gonçalo Leite – Escola Nº 2 Lamego

Marta Pereira / Vanessa Sereno – Escola de Magueija

Henrique Cardoso / Leonardo Oliveira - Escola Nº 1 Lamego

Andreia Ferreiro / Margarida Monteiro – Escola Várzea

José Canastra / David Mota - Escola Nº 1 Lamego

Adriana Rebelo / Diana Pinto – Escola de Cambres

Daniel Viera / Diogo Lapa - Escola Nº 2 Lamego

Declarações
Mariana Filipe (Centro Gira-Volei de Cepões):
“Isto é muito fixe pois estivemos a jogar e foi lindo. Esta foi a primeira vez que estivemos presentes
num Encontro Gira-Volei. Deveria haver eventos destes todos os dias”.
João Miguel (Centro Gira-Volei de Arneirós):
“Gostámos muito deste dia, pois foi diferente e muito lindo. Esta já é a segunda vez que participo
num encontro Gira-Volei, mas estou a gostar mais deste pois jogámos mais jogos e o sítio também é
diferente, é muito melhor”.
Rui Monteiro (responsável pela empresa municipal “Lamego ConVida”):
“Penso que este dia está a ser um espectáculo, pelo menos para as crianças, que estão a adorar e os
professores também. Nós montámos as condições para que o encontro se realizasse da melhor
forma possível. Já é uma tradição do concelho de Lamego a dedicação ao Voleibol, por isso não estou
muito surpreendido com o número de crianças aqui presentes. Por isso, vamos tentar no futuro dar
continuidade a este projecto”.
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Alegria constante
em Amares
Foi um sábado diferente para as 200 crianças do
escalão 8-10 anos, das Escolas do 1º Ciclo do
Concelho de Amares. A Escola EB 2/3 de
Amares recebeu pelo segundo ano consecutivo
o Encontro Municipal de Gira-Volei.
Os atletas competiram com muita alegria e
sobretudo fair-play, o convívio foi a imagem de
marca e a boa disposição uma constante.
De salientar que Amares pertence ao Clube das
Autarquias Amigas do Voleibol, projecto
federativo, que conta já com 53 câmaras
municipais.
Este evento foi organizado pelos elementos do
departamento técnico responsáveis pelo GiraVolei na FPV e pelos técnicos e funcionários da
Câmara Municipal de Amares, bem como por
professores do 1.º Ciclo.
Esta prova serviu para apurar as duplas que irão
representar o Município de Amares, no
Regional de Gira-Volei de Braga, com a prova a
ser disputada em Barcelos, no dia 5 de Junho.
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Gira-Volei
Mogadouro
Centena e meia
em Mogadouro

O Município de Mogadouro e a Delegação de
Voleibol de Bragança organizaram, no dia 6 de
Abril, um Encontro Convívio, que deu ainda
mais cor e animação ao Parque da Vila de
Mogadouro.
O evento contou com a participação de 150 giraatletas, acompanhados pelos respectivos
monitores, oriundos dos centros de Gira-Volei

de Miranda do Douro, Mogadouro, Alfândega
da Fé e Escola Secundária de Mirandela.
O Encontro Convívio saldou-se por uma tarde
repleta de competição, mais ainda mais alegria e
entusiasmo pela prática do Gira-Volei, que
ganha cada vez mais adeptos no distrito.
A Delegação de Voleibol de Bragança e os vários
centros têm já outras iniciativas agendadas.

Oliveira do Hospital
Torneio de Gira-Volei - Quatro dezenas na Cordinha
O Torneio de Gira-Volei realizado no
Agrupamento de Escolas da Cordinha, Oliveira
do Hospital, contou com a participação de 42
alunos, 24 de masculinos e 18 de femininos, dos
2.º e 3.º ciclos.
Ao longo dos 40 jogos disputados, todos os
participantes manifestaram muito empenho e
fair-play, apurando-se as duplas finalistas por
escalão para o Encontro Regional, a realizar em
Penela.
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Sete dezenas de mestres
No dia 4 de Maio, a Escola 2,3 Mestre de Avis, no
Distrito de Portalegre, realizou um Encontro
Convívio de Gira-Volei, que decorreu no seu
pavilhão gimnodesportivo.
O torneio foi muito concorrido, tendo
participado, no total, 78 alunos (41% do total de
alunos dos 2.º e 3.º ciclos), dos 11 aos 16 anos.
O evento decorreu sob um excelente espírito
desportivo, bem como fair-play, empenho e
alegria.

Estremoz
Feira de Gira-Volei
A FPV organizou, em parceria com a C. M. de
Estremoz, o Encontro Municipal daquele
concelho nos dias 25 e 26 de Março.
O evento decorreu no Parque de Feiras e
Exposições e esteve intimamente ligado à Feira
das Escolas. Dessa forma, os miúdos-alunos
presentes puderam experimentar e/ou ficar a
conhecer melhor a modalidade.
Como em todos os convívios, as actividades
foram adaptadas aos atletas presentes: os mais
velhos disputaram o jogo de 2 x 2, enquanto os

mais novos se divertiram com os tradicionais
joguinhos, demonstrando todos muito
entusiasmo e vontade de aprender. Foram dois
dias de trabalho, esforço e, sobretudo, grande
alegria, que premeia a sua evidente evolução de
evento para evento e a enorme dedicação à
prática do Gira-Volei, que, iniciado em 1998, se
desenvolve por mais de 1800 centros em todo o
País, envolvendo autarquias, clubes e associações e movimenta actualmente mais de 100 mil
jovens praticantes.

Sesimbra
Torneio marcado pelo entusiasmo
A Escolinha de Voleibol do Grupo Desportivo de
Sesimbra organizou, em colaboração com a
Câmara Municipal de Sesimbra, no passado dia
27 de Março um torneio convívio de Gira-Volei.
Estiveram presentes 73 atletas representativos
de dois Centros Gira-Volei, o do GD Sesimbra e o
da Escola Gonçalo Zarco.
Participaram 51 atletas do sexo feminino e 22 do
sexo masculino realizando-se cerca de 67 jogos.
Tratou-se de uma manhã de convívio onde os
pequenos voleibolistas aproveitaram para
mostrar os seus dotes aos pais, que assistiram,
entusiasticamente, ao torneio.
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Guimarães
Alegria no Alto da Bandeira
Os elementos da FPV, em colaboração com os
técnicos da «Tempo Livre» e com o apoio dos
professores locais, realizaram, no dia 18 de
Fevereiro, um Encontro Convívio na Escola EB1
Alto da Bandeira, em Guimarães.
O evento reuniu mais de duas centenas de
alunos e terá ficado, certamente, na memória de
todos os intervenientes, a julgar pela alegria e
entusiasmo demonstrado por todos os miúdos.

Castro Verde
Torneio de Gira-Volei reúne escolas
O Torneio Interescolar de Gira-Volei que se
realizou no passado dia 17 de Março, em Castro
Verde, reuniu as escolas de Castro Verde,
Agrupamento Vertical de Escolas do concelho
de Aljustrel e Agrupamento de Escolas de
Mértola, para além do Centro de Gira-Volei da
ART (Castro Verde).

usufruíram assim de uma excelente oportunidade de medirem as suas forças, ao mesmo
tempo que eram cumpridos os objectivos
principais deste torneio: fomentar o gosto pela
prática desportiva e pela prática do Voleibol e
cimentar laços de respeito, cooperação e
cordialidade entre todos os participantes.

Os mais de 70 atletas participantes, pertencentes aos vários escalões competitivos,

Mais info: http://www.escastroverde.edu.pt

Castelo de Vide
Acção de Formação
A FPV, em colaboração com a Câmara
Municipal de Castelo de Vide, realizou uma
Acção de Formação naquele distrito de
Portalegre.
Dirigida a monitores de Gira-Volei, professores
de Educação Física e alunos de Educação Física
e Desporto, a acção de formação teve por palco
as instalações do Centro Municipal de Cultura
de Castelo de Vide (parte teórica) e o Pavilhão
Gimnodesportivo local (parte prática).
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Uma iniciativa oportuna tendo em conta que a
autarquia vai iniciar o Gira-Volei nas escolas
primárias e que estão já agendados para Castelo
de Vide o Encontro Municipal (28 de Maio) e o
Encontro Regional de Portalegre (29 de Maio).
Os técnicos federativos Leonel Salgueiro e Hugo
Silva, responsáveis pelo Gira-Volei a nível
nacional, foram os prelectores da parte prática e
da parte teórica, respectivamente.

Artigo Técnico
O Ensino da “China”
Técnicas específicas do treinador
É uma técnica complexa e exigente, que, para ser devidamente
percebida, exige que seja muito bem compreendida pelos treinadores.
No entanto, é uma técnica muito fácil de ensinar e que os jogadores
apreendem muito rapidamente e para a qual estão predispostos e motivados.
* Por António Guerra

APRENDER O ATAQUE A UM PÉ EM ZONA 2. PORQUÊ?
A “China” é um movimento que causa grandes dificuldades aos blocadores, uma vez que o ataque não é
efectuado num ponto predeterminado, pelo contrário, pode ocorrer atrás do distribuidor, ao longo de
toda a rede. Como tal, os blocadores têm grande dificuldade em termos de tempo e local, para posicionar
correctamente o bloco. Torna-se muito difícil para o blocador "antecipar" onde ocorrerá o ataque.
No final dos anos 50, a bola a um pé era um ataque utilizado em zona 4 e, por vezes, no ataque de
segunda linha. Nos anos 70, as equipas masculinas chinesas utilizavam frequentemente este ataque. Foi
chamado sistema 'flutuante' ou ataque “fantasma”. Pelo facto de o bloco masculino apresentar uma
maior capacidade de penetrar o plano superior da rede comparativamente ao bloco feminino, este tipo
de ataque não foi considerado eficiente, por isso no masculino não é muito utilizado actualmente.
As jogadoras asiáticas aperfeiçoaram este tipo de ataque e as suas variações. Efectuando este ataque
desde o distribuidor até à vareta. As equipas asiáticas utilizam muito este tipo de ataque para aumentar a
velocidade e a eficiência, ou seja, para ocupar vários blocadores, especialmente quando o distribuidor
está na rede. As jogadoras jovens devem aprender a usar eficazmente uma “china” ligeiramente mais
alta . A preocupação de executar com maior velocidade será uma preocupação para mais tarde. É uma
técnica utilizada prioritariamente pelos jogadores centrais, mas com a evolução das equipas, também
pode ser utilizada pelos outros jogadores.
O ATAQUE A UM PÉ EM ZONA 2, vulgarmente chamado “CHINA”, devido à sua origem. É uma técnica
que tem um enquadramento muito específico e que obriga a que se respeitem determinados
pressupostos, que irão contribuir para um mais simples e rápido ensino, aprendizagem e sucesso na sua
utilização. Essencialmente, caracteriza-se por uma corrida de aproximação, em que o jogador atacante
simula o ataque numa zona e acaba por efectuá-lo noutro local, após um deslocamento rápido,
realizando a chamada a um pé.
Para que o treinador possa ensinar esta técnica, é necessário contextualizar a sua utilização. A “china” é,
na sua essência, uma técnica de ataque, utilizada para fugir à marcação do bloco adversário:
- No caso dos atacantes centrais, para fugir ao blocador central adversário (blocador directo) e ao jogador
adversário que se encontra a blocar na zona 4 (segundo blocador);
- No caso dos atacantes de ponta (recebedor atacante e oposto), para fugir ao jogador adversário que se
encontra a blocar em zona 4 (blocador directo).
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Vamos centrar a nossa explicação, apenas, na execução da “china” por parte do jogador destro e atacante
central. Sendo explicada a técnica-padrão, mesmo sabendo que actualmente há jogadores que
adaptaram esta técnica às suas características pessoais.
Este documento centra-se mais no ensino desta técnica pelo treinador do que no treino propriamente
dito ou aplicação da habilidade em situação de jogo. No entanto, é muito importante a sua
contextualização na estrutura de jogo.

Pressupostos TÁCTICOS INDIVIDUAIS para ter sucesso na realização da china
Para que a “china” resulte em pleno, os jogadores devem conhecer e respeitar alguns pressupostos
fundamentais:
Primeiro, fixar o seu blocador directo. Para tal, o atacante deve
simular a entrada num tempo de ataque muito rápido, de
preferência tempo zero, à frente do distribuidor e orientado para a
zona 5 (Z5) do campo adversário;

Segundo, nos dois últimos apoios, o atacante deve mudar a
trajectória da corrida de aproximação para as costas do distribuidor,
fingindo que irá efectuar o ataque nas costas, procurando, assim,
atrair para si, a atenção do blocador de Z4 da equipa adversária
(estes dois movimentos são muito similares ao ataque ao ímpar do
Andebol);

Terceiro, quando o jogador de Z4 se move ou desequilibra, o
atacante foge à sua marcação, abrindo a passada com um passo
longo e rasante e, terminando com a execução de uma impulsão a
um pé forte na vertical, junto à vareta, o que lhe possibilitará assim
na maioria das vezes atacar a bola sem oposição ou com uma
oposição muito reduzida ou fragilizada.

Um aspecto que nos parece evidente, mas que não queremos deixar de referir, é que o jogador tem de
saber atacar, realizando a chamada a um pé.
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Princípios TÉCNICOS a respeitar para ter sucesso na realização da “china”
Como explicámos no ponto anterior, esta técnica deve ser preparada nos momentos que a antecedem. É
importante que o jogador central tenha fixado o seu blocador directo e que seja um motivo de
preocupação para o blocador de Z4. Normalmente, isto é conseguido através da utilização prévia de
tempos de ataque muito rápidos, atrás e à frente do distribuidor.

O jogador atacante deve orientar a corrida para o poste, o que
permite criar um corredor, entre a corrida de aproximação e a rede,
por onde passará o passe. Este aspecto é decisivo para que o jogador
possa atacar com todo o seu potencial de ataque.
Um dos erros mais comuns é o dos jogadores afunilarem a corrida
na direcção da vareta, o que limita o espaço para a entrada da bola
para ataque.

O passe deve ser tenso e sempre à mesma altura. Este aspecto é
decisivo, porque, com este tipo de bola, o jogador atacante tem a
possibilidade de escolher o melhor momento e o local para efectuar
o ataque, em função da marcação de que está a ser alvo por parte dos
blocadores adversário. Assim, se o blocador da ponta fica na vareta,
o atacante pode bater a bola antes; se o jogador vem para dentro para
blocar, o atacante deixa a bola passar e ataca a bola junto à vareta
com pouca ou nenhuma oposição.

Subir no local de ataque. É indispensável que o jogador abra bem a
chamada e que efectue uma chamada rasante e forte,
impulsionando-se na vertical, no exacto local onde pretende
consumar o ataque, podendo assim realizá-lo no máximo do alcance
e com todas as possibilidades de ataque. Quando os jogadores se
atrasam para ataque é habitual cometerem o erro de saltar muito
cedo e muito longe do local de ataque e quando chegam à bola já
estão muito baixos, limitando muito as suas possibilidades de
sucesso no ataque.
Normalmente, no ataque junto é o próprio distribuidor que é usado como ponto de referência. Para a
bola afastada, o ponto de referência é a vareta. A bola deve ser distribuída afastada da rede, para seja
mais fácil variar o ataque e fugir ao bloco e o atacante deve seguir a bola e escolher o melhor momento
para atacar.
A velocidade de execução da “china” é determinada pela habilidade do distribuidor e capacidade do
atacante, respectivamente.
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PROGRESSÃO PARA O ENSINO DA “CHINA”
Numa primeira fase, ensine ou treine os distribuidores e os atacantes separadamente.
Distribuidor
Mostre ao distribuidor o tipo de passe que deseja, normalmente mais lento/elevado quando estamos a trabalhar na
fase inicial da aprendizagem. Mas é muito importante explicar desde logo o tipo de trajectória de passe pretendido
no final, uma bola tensa que possa ser batida em toda a sua trajectória desde o distribuidor até à vareta.
- Comece por ensinar o passe junto ao distribuidor e acabe junto à vareta.
- O distribuidor projecta o olhar para o local da distribuição, tendo a tendência para distribuir mais pelo lado
do ombro direito.
- Habitualmente, a “china” é realizada com um segundo ou terceiro tempo de ataque.
- Numa fase inicial, é muito importante que o treinador ajude o distribuidor a avaliar a qualidade do passe.
- Ter em atenção que quanto mais afastado o distribuidor estiver do ponto de ataque mais longo tem de ser o passe.
- Mantenha as mãos acima da cabeça e procure efectuar o passe em suspensão.
Atacantes
Como em todas as técnicas de ataque, nesta também aconselhamos que seja ensinada da rede para trás.
- Execução dos dois últimos apoios. Ensinar a executar a chamada a um pé com mudança de direcção
(similar ao ataque ao ímpar no Andebol).
- Executar os dois últimos apoios com arremesso, fora da rede, de uma bola mais pequena agarrada.
- Executar os dois últimos apoios do movimento ataque junto à rede com uma bola agarrada, se houver
necessidade, começar com a rede baixa.
- O movimento anterior com uma bola de Voleibol pendurada no local de ataque e já com a execução do
ataque de Voleibol.
Na fase seguinte já com a introdução da bola
- Efectuar o ataque em cima de uma caixa: o treinador lança a bola, treinando a rotação do tronco do jogador,
com este apoiado apenas no pé esquerdo.
- Descer das caixas para aprender a chamada a um pé. É uma fase em que o ataque deve ser efectuado com
lançamento da bola pelo treinador e com a rede mais baixa. O treinador lança a bola para os atacantes que,
começam por fazer o movimento e atacar com “amorti”. Só passando a atacar quando se sentirem
confortáveis com o movimento completo. Os distribuidores também devem aprender a atacar esta bola.
Na fase seguinte, o atacante deve aprender a mudar de direcção, a saltar impulsionado apenas no pé
esquerdo e a atacar. Para isso, deve correr na direcção do poste, paralelo à rede, e efectuar uma ampla passada
com o pé direito, seguida da impulsão com o pé esquerdo e ataque.
- Nesta fase já se deve introduzir alguma oposição, mas sem se preocuparem muito em conseguir enganar o
bloco adversário. Nesta fase inicial, a ideia é desequilibrar e abrir espaço entre os blocadores para atacar
sozinho na vareta. Isto, normalmente, é combinado com um ataque de 2ª linha por zona 6. Mais tarde,
quando os jogadores se sentem mais confortáveis e confiantes, podem e devem ser introduzidas algumas
simulações e variar o ataque junto ou afastado do distribuidor.
- De seguida, o jogador já procura efectuar o movimento completo. O atacante posiciona-se junto à linha dos
3 metros, no meio do campo orientado para a zona 5 adversária. Trabalha-se a corrida de aproximação tendo
como referência o treinador, que se posiciona no lugar do distribuidor. Certifique-se de que o jogador eleva o
membro superior esquerdo quando se impulsiona para atacar.
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Artigo Técnico
O Ensino da “China”
FASE ENSINO DA TÉCNICA, COM PASSE DO TREINADOR. Para tal, é decisivo respeitar os ritmos e os
tempos de execução.
PRIMEIRO – Os jogadores centrais devem assumir posição para ataque de bola rápida à frente do distribuidor,
orientados para zona 5.
SEGUNDO - Entregar a bola em passe picado ao treinador, se o jogador entregar a bola muito alta vai dificultar
muito o trabalho do treinador, porque este vai ter de reposicionar a bola à altura da cintura para poder efectuar o
movimento de passe para o ataque.
TERCEIRO - Ir com a bola para recriar tanto quanto possível os ritmos e tempos de ataque. Depois de lançar a
bola, os jogadores devem iniciar de imediato a corrida de aproximação de uma forma controlada.
QUARTO - O treinador posiciona-se orientado para zona 4 e só inicia o movimento de rotação para lançar a
bola para ataque quando o jogador está a passar por ele, porque este é o tempo real para execução da “china”
com passe do distribuidor.
QUINTO - O treinador efectua um lançamento de baixo para cima com as duas mãos, tenso e bem aberto na
direcção da parte de fora da vareta.

Numa fase inicial, para aprender a realizar o movimento completo com a acção de ataque, o jogador efectua o
mesmo movimento e o treinador pode efectuar o lançamento da bola por baixo, mais lento e ligeiramente
curvo. O atacante mantém-se afastado da rede, para não chocar com a trajectória da bola, mas com um ângulo
que permite observar e contactar a bola em toda a sua trajectória. Daí que a corrida de aproximação em curva
seja a melhor abordagem a esta técnica.
Simultaneamente, o treinador treina o distribuidor a passar de costas para alvos. Numa primeira fase, deve
permitir um passe mais alto, lento e mais perto do distribuidor. Conforme vão ganhando confiança, vão
estendendo o passe para a vareta.
Na fase seguinte, o atacante passa a bola para o distribuidor e vai atacar. O distribuidor deve aprender a ajustar o
tempo, a altura e a velocidade com o atacante, procurando diminuir a altura e aumentar a velocidade do passe.
Mais tarde, podem ser adicionadas variantes a esta técnica, conforme os jogadores se vão sentindo cada vez
mais confortáveis e confiantes.

CONSIDERAÇÕES: Acerca da relação desta técnica com o bloco: algumas vezes os jogadores, após executarem
esta técnica, não têm a possibilidade de regressar ao meio para blocar, pelo que os jogadores da ponta devem
aprender a blocar no centro, quando é preciso efectuar uma troca de posição e os jogadores centrais têm de
aprender sair do bloco de ponta para contra-atacar à frente do distribuidor.
CONCLUSÃO: Todos os jogadores centrais devem aprender esta técnica de ataque. No feminino, a partir dos 14
anos, as jogadoras já podem começar a usar esta técnica. Aos 18 anos de idade deverão ser capazes de executar
com maior velocidade e exigência. Este ataque para os jogadores centrais é tão básico e essencial como as bolas
altas para os atacantes de ponta.
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Voleibol
de Praia
Porto recebe Mundial de Sub-19
e Europeu de Sub-18
A praia do Edfício Transparente, no Porto, vai receber o
Campeonato do Mundo de
Sub-19 de Voleibol de Praia
(masculinos e femininos),
de 27 de Julho a 1 de Agosto
de 2010.
O Mundial antecede a pela
realização, no mesmo
local, do Campeonato da
Europa de Sub-18 de
Voleibol de Praia (masculinos e femininos), de 3 a
8 de Agosto de 2010,
igualmente a organizar
pela Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).
Estas competições internacionais constituem eventos decisivos para
criar uma nova geração de atletas de Voleibol
de Praia, que, dentro de alguns anos, irão
competir por medalhas no Circuito Mundial e
lutarão pelo título de campeão olímpico.
Recorde-se que Portugal acolheu já, no ano
passado, a anterior edição do Europeu de Sub18 e, em 2008, o Campeonato da Europa de Sub23, competições que se inserem num plano de
desenvolvimento das camadas jovens do
Voleibol de Praia e que dão continuidade ao
trabalho que tem vindo a ser realizado pela FPV
nos seus Centros de Formação para o Alto Nível
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de Voleibol de Praia,
coordenados por Francisco Fidalgo, Miguel
Maia e João Brenha.
No ano passado, José Pedro Monteiro e Filipe
Pinto, que faziam parte grupo de atletas que
trabalha nos Centros de Alto Rendimento para o
Voleibol de Praia da FPV, classificaram-se no
25.º lugar no Campeonato do Mundo de Sub-19,
em Voleibol de Praia, disputado em Alanya, na
Turquia.

Voleibol
de Praia
Jorge/Ricardo e Maria/Filipa
vencem em Sub-17
Portuguesa), a realizar em Maputo, Moçambique, entre 29 de Julho e 7 de Agosto. A
actividade regular dos Centros de Treino para o
Alto Rendimento de Voleibol de Praia iniciar-seá a 7 de Junho, com treinos diários, enquadrados
pela equipa técnica responsável, e competições
regulares para diversos escalões, cujos calendários e horários serão divulgados em breve.

A abertura da época de Verão na variante de
Voleibol de Praia iniciou-se no dia 29 de Maio,
com o 1.º Torneio Sub para o escalão de Sub-17,
realizado na Praia Pop, em Espinho.
Apesar de se atravessar uma fase embrionária
da época de Verão e de ainda estarem a decorrer
as várias fases finais dos Campeonatos
Nacionais de Indoor nos escalões de formação, a
adesão foi grande, principalmente no sector
masculino.

Num ano de realização no nosso país de
importantes competições de Voleibol de Praia
para jovens, nomeadamente o Campeonato do
Mundo de Sub-19 e o Campeonato da Europa de
Sub-18, será intensa a actividade dos Centros de
Treino, nos quais será dada continuidade à
observação, selecção e preparação dos
representantes nacionais para tão prestigiadas
competições.

O dia esteve excelente para a prática da
modalidade e o torneio decorreu dentro da
normalidade, com muita competitividade, emoção e fair-play à mistura, e com a dupla Jorge
Ribas/Ricardo Miranda a triunfar, derrotando
na final Zé Pedro Soares/Diogo Maia por 2-0.
Já na vertente feminina o torneio teve como
vencedoras Maria Silva e Filipa Rocha, que
superaram a dupla Joana Cardoso/Jessica.
Estes torneios inserem-se no processo de
observação e selecção dos atletas representantes de Portugal aos Jogos Desportivos da
CPLP (Comunidade dos Países de Língua
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Voleibol
de Praia
World Tour novo,
vida nova
importante competição e com resultados ainda
longe do seu verdadeiro potencial.

O ano passado não terá sido de boa memória para
as duplas portuguesas no que diz respeito ao
Circuito Mundial de Voleibol de Praia (World Tour),
mas certamente que isso será esquecido com o
aparecimento de bons resultados esta época.
Em 2009, apenas as duplas de masculinos participaram, com alguma assiduidade, nas etapas da

Miguel Maia/Pedro Rosas conseguiu: 5.º lugar em
Kristiansand (Noruega), 13.º lugar em Sanya
(China), 17.º lugar em Roma (Itália), 33.º lugar em
Marselha (França) e 41.º lugar em Haia (Holanda),
Alanda (Finlândia), Stare Jablonki (Polónia),
Klagenfurt (Áustria) e Gstaad (Suíça).
José Pedrosa/Hugo Gaspar conseguiu: 17.º lugar em
Haia (Holanda), 33.º lugar em Gstaad (Suíça), 41.º
lugar em Stare Jablonki (Polónia) e Klagenfurt
(Áustria) e 49.º lugar em Marselha.
Fora do World Tour a sua prestação foi bem mais
recompensada, com duas vitórias: no Campeonato
Nacional de Voleibol de Praia e nos 2ºs Jogos da
Lusofonia 2009.

Datas
País
Género
Evento
19 - 24 Abril
Femininos Brasilia Open
Brasil
20 - 25 Abril
Masculinos Brasilia Open
Brasil
3 - 8 Maio
Masculinos Shanghai Open presented by City Beach
China
4 - 9 Maio
Femininos Shanghai Open presented by City Beach
China
17 - 22 Maio
Femininos Foro Italico Beach Volley Grand Slam
Itália
18 - 23 Maio
Masculinos Foro Italico Beach Volley Grand Slam
Itália
25 - 30 Maio
Masculinos Myslowice Open
Polónia
25 - 30 Maio
Femininos Seoul Open
Coreia
7 - 13 Junho
Femininos Grand Slam presented by Seat
Rússia
8 - 14 Junho
Masculinos Grand Slam presented by Seat
Rússia
15 - 20 Junho
Masculinos Patria Direct Open
República Checa
28 Junho - 3 Julho
Femininos ConocoPhillips Grand Slam Stavanger 2010
Noruega
29 Junho - 4 Julho
Masculinos ConocoPhillips Grand Slam Stavanger 2010
Noruega
5 - 10 Julho
Femininos 1 to 1 Energy Grand Slam 2010
Suíça
6 - 11 Julho
Masculinos 1 to 1 Energy Grand Slam 2010
Suíça
19 - 25 Julho
Femininos World Series 13
França
20 - 25 Julho
Masculinos World Series 13
França
26 - 31 Julho
Femininos A1 Grand Slam 10 presented by Volksbank
Áustria
27 Julho - 1 Agosto
Masculinos A1 Grand Slam 10 presented by Volksbank
Áustria
2 - 7 Agosto
Femininos Mazuri Grand Slam
Polónia
3 - 8 Agosto
Masculinos Mazuri Grand Slam
Polónia
9 - 14 Agosto
Femininos Otera Open Kristiansand 2010
Noruega
10 - 15 Agosto
Masculinos Otera Open Kristiansand 2010
Noruega
16 - 21 Agosto
Femininos Paf Open
Finlândia **
17 - 22 Agosto
Masculinos Paf Open
Finlândia **
24 - 29 Agosto *
Masculinos Milner Open
Holanda
24 - 29 Agosto *
Femininos Milner Open
Holanda
26 - 31 Outubro
Femininos Sanya Open
China
2 - 7 Novembro
Femininos Phuket Tailândia Open powered by PTT
Tailândia
Notas: * datas alteradas | ** Organização conjunta da Finlândia e da Suécia
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Portugueses
na Europa

João José:
Seis títulos
em seis épocas
João José conseguiu, em casa do adversário, o
seu sexto título de campeão nacional da
Alemanha, em seis épocas ao serviço do VFB
Friedrichshafen, clube que soma já 11
designações de «Deutscher Meister», campeão da
Bundesliga 1.
A equipa do central português, capitão de
equipa no Friedrichshafen e na Selecção
Nacional, venceu o Generali Haching no quarto
jogo do Play-off Final por 3-2 (25/27, 20/25,
29/27, 25/20 e 15/13), em 2h16, alcançando
assim o necessário terceiro triunfo no play-off de
atribuição do título.
João José foi o terceiro melhor pontuador do
jogo, tendo contabilizado 16 pontos, fruto de 15
ataques e um bloco concretizados com êxito.
Resultados do Play-Off Final
24.04.2010
28.04.2010
01.05.2010
05.05.2010
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VFB Friedrichshafen - Generali Haching
3-0 (25:17 / 29:27 / 25:23)
Generali Haching-VFB Friedrichshafen
1-3 (25:23 / 21:25 / 21:25 / 20:25)
VFB Friedrichshafen-Generali Haching
1-3 (23:25 / 25:19 / 23:25 / 23:25)
Generali Haching-VFB Friedrichshafen
2-3 (27:25 / 25:20 / 27:29 / 20:25 / 13:15)

JOÃO MIGUEL SEQUEIRA JOSÉ
Nacionalidade - Portuguesa
Data de Nascimento - 07/06/1978
CLUBES
1994 / 97 - Seniores - Che Lagoense
1998 / 02 - Seniores - AD Machico
2002 / 03 - Seniores - CS Marítimo
2003 / 04 - Seniores - Castelo Maia GC
2004 / 10 - Seniores - VFB Friedrichshafen (ALE)
TÍTULOS
1 Campeonato I Divisão - Castelo Maia GC - 03/04
6 Campeonatos Alemanha - VFB Friedrichshafen 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09 e 09/10
1 Taça Portugal - Castelo Maia GC - 03/04
4 Taças Alemanha - VFB Friedrichshafen 04/05, 05/06, 06/07 e 07/08
TÍTULOS EUROPEUS
1 Liga dos Campeões - VFB Friedrichshafen - 06/07
PRÉMIOS
Escolhido para integrar a Selecção do Mundial 2002
como Melhor blocador do Mundial 2002
Melhor atacante da 1ª Fase da Liga dos Campeões 04/05
COMPETIÇÕES MUNDIAIS
8º Lugar no Campeonato Mundo - Argentina 2002
5º Lugar na World League - 2005
10º Lugar no Campeonato da Europa - Itália 2005
2º Lugar na European League - Portugal - 2007

Portugueses
na Europa
Noliko
vice-campeão
belga

O Noliko Maaseik, de André Lopes, perdeu o
título nacional belga que ostentava ao sair
derrotado (1-3: 17/25, 22/25, 25/21 e 22/25) do
recinto do Knack Rankstad Roeselare, no quinto
e último jogo do Play-off Final da Liga da
Bélgica.
Esta época, falhada a revalidação do título, o
Noliko teve de se contentar com a conquista da
Taça da Bélgica… o que aconteceu pela quarta
vez consecutiva e 13.ª vez no seu historial.
O Noliko ergueu a Taça da Bélgica pela quarta
vez consecutiva ao derrotar o VC Euphony AsseLennik, por 3-1 (25/27, 25/19, 29/27 e 25/18), na
Final, presenciada por cerca de 5.000
espectadores.

O Zona 4 português somou, assim, o seu quinto
troféu ao serviço dos campeões belgas: 1
Campeonato, 2 Taças da Bélgica e 2 Supertaças.
A formação da cidade de Maaseik venceu a
segunda competição mais importante do
Voleibol belga pela 13.ª vez: 1985/86, 1990/91,
1996/97, 1997/98, 1998/99, 2000/01, 2001/02,
2002/03, 2003/04, 2006/07, 2007/08 e 2008/09 e
2009/10.
Menos sorte teve o Stade Poitevin Volley-Ball
Pro, de Carlos Teixeira, que teve de se contentar
com o terceiro lugar final, depois de ter perdido
novamente com o Tours (2-3: 17/25, 25/27, 25/19,
25/20 e 18/20, em 2h13) no segundo jogo do Playoff das Meias-finais da Liga Francesa.

Play-off Final da Liga Belga
Dia
Visitado
Visitante
17-04-2010 Knack Randstad Roeselare
Noliko Maaseik
21-04-2010
Noliko Maaseik
Knack Randstad Roeselare
24-04-2010 Knack Randstad Roeselare
Noliko Maaseik
28-04-2010
Noliko Maaseik
Knack Randstad Roeselare
01-05-2010 Knack Randstad Roeselare
Noliko Maaseik

Res.
3-2
3-2
3-2
3-2
3-1

Set 1
25/14
25/22
23/25
25/21
25/17

Set 2
21/25
23/25
25/21
19/25
25/22

Set 3
25/21
25/22
29/27
25/14
21/25

Set 4
19/25
24/26
18/25
19/25
25/22

Set 5
15/13
15/11
15/09
15/05
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Notícias
Taça Continental
Portugal defronta Alemanha,
Noruega e Eslovénia
O Sorteio da Fase Sub-Zonal Europeia da Taça Continental de Voleibol
de Praia, realizado em Copenhaga, na Dinamarca, incluiu Portugal na
Poule B, juntamente com a Alemanha, Noruega e Eslovénia.
Com 32 Federações Nacionais inscritas, a Taça Continental compreende
oito torneios de masculinos e de femininos, cada um disputado por um
máximo de quatro países (cada país participa com duas duplas de
masculinos e duas de femininos).
Os torneios serão disputados segundo a fórmula de «país contra país» e à melhor de cinco vitórias.
Os dois países melhor classificados em cada torneio qualificar-se-ão para a Fase Zonal, agendada para 2011, que
será disputada em quatro torneios de quatro países cada, à qual se seguirá a Fase Final, em 2012, que definirá o
vencedor da Taça do Continente Europeu.
Os vencedores das cinco Taças Continentais de Voleibol de Praia, resultantes dos torneios realizados nos cinco
continentes, qualificar-se-ão directamente para os Jogos Olímpicos de Londres 2012.
Os 8 torneios (com os respectivos organizadores):
Poule A (Malta) – Suíça, Grã-Bretanha, Dinamarca, Malta | Poule B (Eslovénia) – Alemanha, Noruega, Eslovénia, Portugal
Poule C (Espanha) – Espanha, Itália, Suécia, Islândia | Poule D (França) – Holanda, França, Sérvia, Israel, Liechtenstein
Poule E (Ucrânia) – República Checa, Polónia, Ucrânia, Croácia | Poule F (Rússia) – Rússia, Letónia, Bulgária, Lituânia
Poule G (Grécia) – Estónia, Grécia, Chipre, Roménia | Poule H (Turquia) – Áustria, Eslováquia, Finlândia, Turquia

Comissão Legal da CEV reunida no Luxemburgo
A Comissão Legal da Confederação Europeia de
Voleibol (CEV) reuniu-se, a 8 de Maio, no Luxemburgo. No encontro foram debatidos temas de elevada importância, com destaque para as "Sanções em
caso de desistência de clubes das provas oficiais da
CEV e consequentes alterações regulamentares".

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) esteve
representada nesta reunião por Rogério Pedro Oliveira,
Assessor Jurídico da FPV e membro da Comissão Legal
da CEV, que excepcionalmente foi designado secretário
por toda a Comissão, na ausência do membro e
representante grego Achilleas Mavromatis.

Liga dos Premiados - FPV e Zon oferecem bolas de Voleibol de Praia
A Federação Portuguesa de Voleibol e a Zon vão
oferecer bolas oficiais de Voleibol de Praia Mikasa
VLS200. Saiba como ganhar estes prémios na Zon,
em www.zonligadospremiados.com.
Esta é uma oferta exclusiva para clientes Zon com
SportTV. Mais de 95 mil prémios directos oferecidos pela «Liga dos Premiados».
A Zon TVCabo é o maior operador nacional de
triple play (televisão, internet e telefone), liderando
no mercado de Pay TV em Portugal, e um dos
maiores operadores na Europa, ultrapassando os 1,6
milhões de clientes.
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Notícias

Seniores Femininos - Selecção Nacional regressa à escola
A Selecção Nacional, orientada por Gilda Harris,
aproveitou o facto de estar na Guarda a preparar
a participação na Poule F de Qualificação para o
Campeonato da Europa de Seniores Femininos
2011 e visitou a Escola Básica 2,3 da Sequeira,
verdadeiro alfobre de campeões de Gira-Volei e
distinguida com o «Prémio Escola 2009» na Gala
do Desporto Escolar 2009, bem como a Escola
Básica do 1.º Ciclo Outeiro São Miguel.

O professor Nuno Lemos, que recebeu o «I
Prémio Mérito Gira», foi o anfitrião e o cicerone
da Selecção Nacional e o que parecia uma mera
visita informal transformou-se, bem depressa,
num excelente momento de convívio, com as
atletas a aproveitarem para rever momentos da
sua meninice e a jogarem, lado a lado, com as
crianças em equipas de 4 jogadores.

Selecção Nacional em Acção de Formação
Os jogadores, a equipa técnica e a equipa médica
da Selecção Nacional de Seniores Masculinos
participaram numa Acção de Formação,
Divulgação e Esclarecimento sobre produtos
ortóteses e protecção dos membros superiores e
inferiores nos atletas de alta competição.
O evento teve lugar no Hotel Axis Vermar, na
Póvoa de Varzim, onde os atletas ficaram
alojados em estágio de preparação para o 2.º
Torneio - Poule F da 2.ª Ronda da Fase de
Qualificação para o Campeonato da Europa de
2011 – Roterdão, na Holanda.
Recorde-se que, em 2009, a Federação Portu-

guesa de Voleibol e a TEPREL – Equipamentos
Médicos, SA, assinaram um acordo de parceria,
que visa dotar as equipas médicas das Selecções
Nacionais com os melhores e mais modernos
equipamentos ligados à área da medicina
desportiva.
O protocolo celebrou-se, em grande parte, devido
à visibilidade que o Voleibol português possui
além-fronteiras, que lhe permitirá divulgar ainda
mais as marcas de nome mundial que a TEPREL
representa.
Mais informações:
www.teprel.com / www.insports.teprel.com
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