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Eventos 2014

PORTUGAL
em todas as frentes

O ano em curso foi muito movimentado e intenso, tanto a
nível de Voleibol Indoor como de Voleibol de Praia.
De Abril a Agosto de 2014, Portugal foi palco de uma
dezena de competições internacionais.
Independentemente dos resultados alcançados, todos
levaram boas recordações desta Ocidental Praia Lusitana,
satisfeitos com o País, as pessoas e a organização dos
eventos em que foram os principais intervenientes.
Por outro lado, as Selecções Nacionais das categorias mais
jovens (Subs), tanto de Voleibol Indoor como de Voleibol
de Praia, tiveram este ano excelentes oportunidades de
testarem / mostrarem o seu valor não apenas nas
competições organizadas sob a égide da FIVB ou da CEV,
mas igualmente nas provas inaugurais da WEVZA,
resultante da associação da Federação Portuguesa de
Voleibol com as federações nacionais de mais 7 países
europeus.
Este ano, e por ordem cronológica, a FPV organizou no
nosso país:

25-27.Abril – Poule E da 2.ª Ronda de Qualificação para o
Europeu 2014, em juniores masc., na Maia
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16-18.Maio – Torneio 1 da Poule B da 2.ª Ronda de Qual.
para o Europeu 2015, em seniores masc., em Vila do Conde

31.Maio-1.Junho – Liga Mundial: jogos Portugal x
República Checa, na Póvoa de Varzim

6-8.Junho – Fase Europeia de Qualificação para o
Mundial de Sub-17, em Voleibol de Praia, em Matosinhos

21.22-Junho – Liga Mundial: jogos Portugal x Holanda,
em Matosinhos

28.29-Junho – Taça Continental – Seniores, em Voleibol
de Praia, em Matosinhos

5.6-Julho – Liga Mundial: jogos Portugal x Coreia do Sul,
na Póvoa de Varzim

Eventos 2014


25.27-Julho – Mundial Universitário, em Voleibol de
Praia, no Porto / Matosinhos [colaboração com as entidades
académicas organizadoras]

29.Julho-3.Agosto – Campeonato do Mundo de Sub-19,
em Voleibol de Praia, no Porto / Matosinhos

22.24-Agosto – I Torneio de Sub-21 da WEVZA, em
Voleibol de Praia, em Macedo de Cavaleiros

Tudo isto para além da organização dos Campeonatos
Nacionais de Voleibol Indoor e Voleibol de Praia (Juvenis e
Seniores), dos Campeonatos de Gira-Praia (Subs-16, 18 e 20),
com centenas de atletas apesar de ser uma estreia, do
Encontro Nacional de Gira-Volei, que movimentou mais de
meio milhar de jovens, da Kinder Cup, do CEV Youth Beach
Volleyball Summer Festival, etc..
Como se tal não bastasse, os atletas portugueses
participaram ainda nas seguintes competições internacionais:

3.5-Janeiro – Poule J da 3.ª Ronda de Qua. para o
Mundial 2014, em seniores masculinos, em Nis (Sérvia)

25.27-Abril – Poule C da 2.ª Ronda de Qualificação para
o Europeu 2014, em juniores femininos, em Rovinj (Croácia)

22.24-Maio – Torneio 1, Poule D da 2.ª Ronda de Qual.
para o Europeu 2015, em seniores fem., em Sófia (Bulgária)


29.31-Maio – Torneio 2 da Poule D da 2.ª Ronda de
Qualificação para o Campeonato da Europa 2015, em
seniores femininos, em Baku (Azerbaijão)

23.25-Maio – Torneio 2 da Poule B da 2.ª Ronda de
Qualificação para o Campeonato da Europa 2015, em
seniores masculinos, em Vantaa (Finlândia)

1-Junho – Taça Continental – Jovens (CEV Youth Beach
Volleyball Continental Cup), em Baden (Áustria)

7.8-Junho – Liga Mundial: jogos Holanda x Portugal, em
Almere

14.15-Junho – Liga Mundial: jogos Coreia do Sul x
Portugal, em Ulsan

27.28-Junho – Liga Mundial: jogos República Checa x
Portugal, em Opava

11.13-Julho – I Torneio de Sub-19 da WEVZA, em
Voleibol de Praia, na Holanda

16.20-Julho – I Campeonato do Mundo de Sub-17, em
Voleibol de Praia, no México

22.26-Julho – I Torneio de Sub-17 Fem. WEVZA, na Suíça

22.26-Julho – I Torneio de Sub-18 Masc. WEVZA, em
Espanha

23- Julho.2-Agosto – Jogos CPLP, V. Praia, em Angola

4.7-Setembro – Campeonato da Europa de Sub-20, em
Voleibol de Praia, em Cesenatico (Itália)
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Selecção Nacional

EXPERIÊNCIA do passado,
a CERTEZA do presente e a ESPE
O sangue novo injectado na Selecção Nacional de
Seniores Masculinos trouxe ainda mais ambição a um
grupo de trabalho que lutou pela presença na Final Four
de Sydney e nunca baixou os braços perante as
adversidades, tendo, inclusive, atingido a recta final da
Liga Mundial 2014 na liderança da Poule E, um feito só
por si já assinalável.
No reverso da medalha, a equivalente dose de
inexperiência, misturada com alguma falta de sorte – ex:
a lesão de João José na República Checa, país para o qual
os pupilos de Hugo Silva viajaram com a liderança na
bagagem – não permitiram que a Selecção de todos nós
fosse (ainda) mais longe. No entanto, as ovações do
público que saudaram os melhores momentos das suas
exibições, fosse em solo holandês, checo, coreano ou
português – os adeptos acorreram em número e
entusiasmo aos pavilhões de Matosinhos e da Póvoa de
Varzim – foram uma justa recompensa para uma equipa
em constante evolução qualitativa.
João Oliveira (19 anos), Miguel Rodrigues (21) e Ivo Casas
(22), os guerreiros lusitanos mais novos, beberam bem
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da fonte de conhecimentos e experiência ao ombrearem
com os nossos jogadores mais experientes e, com as suas
exibições e irreverência, disseram que o Voleibol
nacional tem futuro...
Hugo Silva, Seleccionador Nacional, referiu: "Em relação
ao balanço desta Liga Mundial, posso dizer que é muito
positivo, pois nós, que aparecíamos como um outsider,
lutámos até ao último jogo pela qualificação para a Final
Four. Estou orgulhoso desta equipa e deste grupo de
trabalho, a quem quero agradeço pelo empenho,
dedicação e lealdade para comigo. É uma honra treinar
um grupo destes.
[Sobre Manuel Silva] Não gosto de perder nenhum atleta
e ainda por cima um do calibre do Manel, que é um
exemplo de dedicação e disponibilidade para todos os
atletas. Desejo-lhe as maiores felicidades e agradeço
todo o apoio que me deu e tudo o que fez ao serviço da
Selecção".
Mais informações:
www.fivb.org | www.fpvoleibol.pt/WL2014
www.fb.com/fpvoleibol | www.volleybal.tv

Selecção Nacional

RANÇA no futuro
Obrigado, Manel!
Aos 40 anos, Manuel Silva, disse «adeus» ao emblema
das quinas, que representou por mais de duas
centenas de vezes:
"Desde 1991 que representava a Selecção Nacional de
Seniores. Chegou a hora de dizer adeus, meramente
por motivos pessoais e familiares, pois, fisicamente,
ainda me sinto capaz de ajudar a equipa do meu país.
É uma sensação de tristeza, mas, simultaneamente,
de muita alegria por tudo o que esta Selecção me deu
e por tudo aquilo que ajudei a conquistar para ela.
Fico feliz por ter estado em todos os momentos altos
da Selecção e esta última Liga Mundial também é um
desses momentos. Está a ser construído um grupo de
jogadores mais jovens, que têm sido incansáveis na
dedicação e no trabalho do dia-a-dia, e espero que
eles aproveitem aquilo que eu e outros jogadores da
minha geração ajudámos a construir".
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PORTUGAL

SOMOS TODOS!
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Mundial 2014

Polónia: Sonho MUNDIAL
tornado realidade

Aquilo que parecia ser um sonho ou o mero desejo de
vencer perante o seu público tornou-se realidade e a
Polónia sagrou-se campeã mundial pela segunda vez no seu
historial, após ter derrotado (3-1: 18-25, 25-22, 25-23 e 2522) o tricampeão Brasil na final do Campeonato do Mundo
de Seniores Masculinos, disputada em Katowice.
Com Mateusz Mika a ser o artilheiro de serviço (22 pontos),
a selecção do país anfitrião do Mundial venceu o Brasil,
apontado como o grande favorito, pela segunda vez na
competição, conquistando um título que lhe fugia desde
1970, altura em que venceu o Campeonato do Mundo
realizado no México.
Foi o primeiro título de campeão mundial para o treinador

Ligações para as fichas dos jogos:
Portugal x Eslovénia
Portugal x Macedónia
Portugal x Sérvia

Stephane Antiga, antigo internacional francês.
Em terceiro lugar ficou uma surpreendente Alemanha.
Orientados pelo belga Vital Heynen, os germânicos
superiorizaram-se (3-0: 25-21, 26-24 e 25-23) aos franceses.
Mais informações: www.fivb.org / poland2014.fivb.org
A Selecção Nacional de Seniores Masculinos disputou a
Poule J da 3.ª Ronda Europeia de apuramento, na
localidade sérvia de Nis, tendo defrontado a Eslovénia (1-3:
25-20, 19-25, 21-25 e 21-25) e, já sem o distribuidor Nuno
Pinheiro (lesionado), a Macedónia (3-0: 25-14, 33-31 e 2521) e a Sérvia (1-3: 25-22, 11-25, 19-25 e 21-25), selecção
que acabaria por se classificar no 9.º posto no Mundial
Polónia 2014.

Resultados e Classificações
Galeria de Fotos
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Europeu 2015

Eslovénia no caminho de PORTUGAL
A Selecção Nacional de Seniores
Masculinos vai disputar, entre 22 e
31 de Maio do próximo ano, a 3.ª
Ronda de Qualificação para o
Europeu de 2015, que consistirá
num play-off (jogos em casa e fora)
com a Eslovénia.
Portugal, que disputou, em Vila do
Conde e na cidade finlandesa de
Vantaa, os dois torneios da Poule B
[Áustria, Finlândia e Moldávia],
classificou-se no 2.º lugar, com
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quatro triunfos e duas derrotas,
ambas sofridas diante dos
finlandeses, que se apuraram
invictos e directamente para a fase
final do Campeonato da Europa.
A Eslovénia qualificou-se para a 3.ª
Ronda ao assegurar o 2.º lugar na
Poule A [Polónia, Macedónia e
Letónia], com cinco vitórias e apenas
um desaire, marca igual à dos
polacos (actuais campeões
mundiais), que, contudo,

contabilizaram mais cinco pontos do
que os eslovenos.
Resultados e classificações
Na preparação para a Poule B, a
Selecção Nacional venceu, por três
vezes – 3-2 (19-25, 25-22, 21-25, 2522 e 15-13), 3-1 (19-25, 25-18, 25-17
e 25-22) e (3-1: 25-18, 25-21, 15-25
e 25-19), a Espanha, que também
ensaiava a participação na Poule D
de qualificação para o Europeu.

Seniores Femininos

Bom começo no EUROPEU 2015
A Selecção Nacional de Seniores Femininos começou da
melhor forma a sua campanha de qualificação para o
Campeonato da Europa de 2015 ao vencer, por 3-2 (25-23,
16-25, 23-25, 25-23 e 15-12), o Azerbaijão, na jornada
inaugural da Poule D, disputada na Bulgária e no
Azerbaijão, mas seriam as búlgaras a conseguirem o

apuramento para a fase final do Europeu, a organizar em
Setembro/Outubro do próximo ano pela Bélgica e pela
Holanda.
[ver Resultados da Poule D
[Website
]

]

Vanessa Rodrigues foi considerada
a melhor jogadora no Portugal x Azerbaijão
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Selecções Jovens

JUNIORES com teste MUNDIAL
em Janeiro de 2015

A Selecção Nacional de Juniores Masculinos vai
defrontar a Eslováquia, a Ucrânia e a Bélgica na Poule
D da 1.ª Ronda da Qualificação Europeia para o
Campeonato do Mundo de 2015.
O 1.º classificado da Poule D, a disputar na Bélgica de 8
a 11 de Janeiro do próximo ano, apura-se para a 2.ª
Ronda. [Website]
Na Poule I da 3.ª Ronda de Qualificação do Europeu de
Juniores Masculinos, disputada no pavilhão do Castêlo
da Maia GC, em Abril último, foi a Bélgica a conseguir a
conseguir a qualificação para a fase final... mas quem
protagonizou as melhores exibições foi o... público,
incansável no apoio à sua Selecção.
Bernardo Martins, Capitão dos Juniores, reconheceu:
“A Poule de Apuramento para o Europeu disputada na
Maia mostrou algumas coisas que já conseguimos fazer,
mas também soube a pouco. Tínhamos a ambição de
passar, não conseguimos e estamos a trabalhar para
atacar agora a qualificação para o Mundial”.
António Guerra, treinador de Portugal, destacou que
“apesar de não termos conseguido o apuramento é
preciso dizer que o torneio foi muito bom. O público foi
magnífico e todas as equipas se renderam a ele. E ainda
dizem que o Voleibol não faz mover as pessoas",
enquanto Joel Banks, treinador da Bélgica, salientou
que "o torneio foi bastante bom e contou com um
público soberbo".
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Turcas e croatas apuradas em
FEMININOS
A Turquia venceu a Croácia por 3-0 e apurou-se
directamente para a Final do Campeonato da Europa de
2014. Pese embora o desaire, as croatas classificaram-se
no 2.º lugar da Poule C (na localidade croata de Rovinj) e
qualificaram-se para a 3.ª Ronda.
No último jogo da poule, a Noruega conseguiu superar
(3-1) a Selecção Nacional de Juniores Femininos,
orientada por Gilda Harris e Paula Semedo.

Selecções Jovens

CADETES preparam
Campeonato da Europa
A Selecção Nacional de Cadetes
Masculinos está a preparar, na
Escola Secundária Carolina
Michaelis, no Porto. a sua
participação na Poule F de
Apuramento para o Campeonato da
Europa de Sub-19, a disputar de 8 a
11 de Janeiro de 2015 na Bulgária.
[Notícia
]

Na Poule F, a disputar na Bulgária,
Portugal vai enfrentar as selecções
da Dinamarca, da Bulgária e da
Eslovénia.
André Rosa, capitão dos Cadetes:
“Gostei imenso de ter tido a
oportunidade de integrar a Selecção

de Juniores [na Maia] e pretendo
pôr em prática na Selecção de
Cadetes o que aprendi com a de
juniores. No Europeu, o nosso
objectivo é claro: queremos vencer,
pelo que vamos continuar a
trabalhar para termos capacidade
para isso”.

FEMININOS estagiam nos Carvalhos
A Selecção Nacional de Cadetes
Femininos está a cumprir o seu
estágio de preparação da
participação na Poule E da 2.ª Ronda
de Qualificação para o Campeonato
da Europa de Sub-18 no Colégio
Internato dos Carvalhos, em Vila
Nova de Gaia.
A Poule E é integrada também por
Itália, Eslováquia e Noruega e será
disputada de 8 a 11 de Janeiro de
2015, em Puchov (Eslováquia).
[Website

]
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SL Benfica
ergue SUPERTAÇA 2014
A equipa de seniores masculinos do SL Benfica
conquistou, no Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia ,
em Coimbra, a Supertaça 2014, competição organizada
pela Federação Portuguesa de Voleibol (FPV), com a
colaboração da Câmara Municipal de Coimbra e da
Associação de Voleibol de Coimbra.
Para conseguir colocar, pela quarta vez consecutiva, o
troféu alusivo à competição na montra dos seus êxitos de
Voleibol, a equipa liderada por José Jardim, campeã
nacional em título, superou o Castêlo da Maia GC,
vencedor da Taça de Portugal em 2014, pela margem
máxima.
Resultado: 3-0: (25-17, 25-17 e 25-21 ).
Sob a arbitragem de Hélio Ormonde e Nuno Teixeira, as
equipas alinharam e pontuaram:
SL Benfica – Raphael Margarido (1), Flávio Cruz (7),
Fabrício Silva (12), Hugo Gaspar (Cap., 7), Roberto Reis (9)
e Marc Honoré (11); Ivo Casas (libero). Jogaram ainda
Ricardo Perini e Flávio Soares.
Castêlo da Maia GC – Bernardo Martins (4), Mário Gomes
(4), Cristiano Ferreira (19), Ricardo Lima (Cap., 4), Filip
Cveticanin (4) e Coriolano Santos; Gil Pereira (libero).
Jogaram ainda José Neves, Hélio Sanches e José Brito (1).
[ Mais declarações
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Grande Entrevista
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IVO CASAS: Jovem tranquilo e libero electrizante na mesma pessoa

Gosto de mandar
os meus berros

Fora das quatro linhas, é um
jovem de 22 anos como os
outros, que estuda Engenharia
Electrotécnica e Computadores,
e vive la vida com tranquilidade.
Dentro do campo, transforma-se
e a tranquilidade dá lugar a uma
irreverência electrizante que
contagia os apreciadores do
Voleibol e não necessariamente
apenas o público português.
Esse é o Ivo Casas, libero da
Selecção Nacional e do SL
Benfica, que tentamos hoje
conhecer melhor...

Responde sempre com uma boa
disposição que serve para dissimular
algum nervosismo perante as
entrevistas. Mas já se começa a habituar
às luzes da ribalta, pois as competições
(e os títulos) solicitam-no cada vez mais.
“Encontrei o Voleibol no segundo ano da
Escola Primária. A minha professora de
Educação Física, que era treinadora dos
minis do Leixões SC, perguntou se havia
alguém que quisesse ir ao clube
experimentar a modalidade e fazer uns
treinos. Eu tinha 7 anos.
A minha irmã [Juliana Antunes Rosas,
antiga internacional Indoor e jogadora
do Leixões SC e da Selecção Nacional de
Voleibol de Praia] já jogava na altura,

mas confesso que não foi através dela
que me interessei pela modalidade, foi
pela mão dessa professora, a quem
aproveito para agradecer o meu
percurso no Voleibol e o facto de ter
atingido as Selecções Nacionais. Se não
fosse ela, provavelmente não estaria
aqui...
A minha família, nomeadamente a
minha irmã, teve influência, sobretudo,
na continuação do meu percurso. Nunca
ninguém me incentivou a jogar Voleibol,
mas, depois de eu ter escolhido esse
caminho, sempre me estimularam a
continuar”, recorda.
O primeiro contacto com o Voleibol
resultou num amor à primeira vista...

15

16

Logo desde o primeiro treino,
gostei muito do ambiente, do grupo,
das pessoas, e acabei por ficar no
Leixões SC...
Para além do Voleibol, e com os
amigos, jogava e jogo futebol e, de
vez em quando, basquetebol, pois
há uns campos em Matosinhos, mas
a nível federado nunca tive
curiosidade de experimentar outra
modalidade que não o Voleibol.
Aliás, o que eu queria era jogar na

Selecção! Era zona 4 no Leixões SC,
mas na Selecção eu jogava onde me
pusessem... E puseram-me a... libero
na Selecção de Cadetes [Risos].
Ao início, estranhei porque no clube
e nos juvenis ainda não havia
jogadores com essa função. Depois,
comecei a gostar e a sentir-me mais
à vontade e tudo começou a surgir
naturalmente. Embora ainda fizesse
parte da formação como zona 4,
continuei a jogar como libero na

Selecção de Juniores e fiz a minha
entrada nos seniores como libero.
Estou satisfeito. Gosto da posição
em que jogo. Acho que tenho mais
perfil para libero do que para outra
posição. Gosto de mandar os meus
berros, de me exaltar um bocado e
como libero posso descarregar mais
do que se jogasse noutras posições”.

Tinha 16 anos quando integrou, no
mesmo ano (2009), as selecções de
Cadetes, Juniores e Seniores.
O estágio permanente em Resende,
com os atletas das Selecções de
Cadetes/Juniores a frequentarem os
estabelecimentos de ensino locais,
deixou boas recordações e

contribuiu para a sua consolidação
como atleta.
“A estadia em Resende deu os seus
frutos. Estava lá o Alexandre
Ferreira, o Marcel Gil, eu, o Nuno
Pereira, o Filipe Pinto, foi esse o
grupo da minha geração em
Resende, todos jogadores que

integraram a Selecção de seniores e,
no meu caso, do Alex e do Marcel,
ainda continuam a integrar.
Tínhamos um grupo bastante bom,
alguns tiveram a sorte de chegar um
bocadinho mais longe. É como tudo
na vida...”

Os sacrifícios valem a pena?
“É difícil estar concentrado e estar
longe da família, da namorada e de
amigos, da Faculdade, o nosso meio
muda completamente.
Mas vale a pena pela evolução, pela

oportunidade de disputar as
competições que disputamos. E pelo
grupo, que é espectacular e cria
sempre bom ambiente.
Abdicar disto, seria para mim uma

opção errada, pois o Voleibol é a
minha vida, é a minha paixão e é
aquilo que eu mais gosto de fazer”.

Estreia pela Selecção de Seniores na Liga Europeia de 2009
“Continuo a recordar como o momento
mais marcante da minha ainda curta
carreira a minha estreia na Selecção
Nacional, que aconteceu na cidade da
Guarda, na Liga Europeia.
Também foi muito importante para mim
o jogo que nos deu o terceiro lugar na
Liga Europeia, em Portimão. Para um
miúdo, foram momentos espectaculares,
sem dúvida.
Mais recentemente, a vitória na Taça de
Portugal, pelo Castêlo da Maia GC,
porque teve aquele gostinho de ser
contra praticamente todas as
expectativas. Nas meias-finais,
defrontámos o SL Benfica e, na final, a
AJF Bastardo, dois dos grandes favoritos

e finalistas no Campeonato
Nacional.Para além disso, foi o meu
primeiro título de clubes, enquanto
sénior”, salienta, recordando outro
episódio marcante:
“A viagem com a Selecção que me
marcou mais foi a ida à Argentina [Liga
Mundial 2012], onde fui muito
acarinhado [após ter feito três defesas
espectaculares que conquistaram o
público albi-celeste]. E isso prolongouse, pois no jogo seguinte, ainda
chamavam pelo meu nome”...
Jogadores nos quais te revês?
“Na minha posição, talvez o Hugo
Ribeiro (SC Espinho e antigo

internacional), na sua maneira de se
exaltar e de disputar todos os pontos da
mesma maneira. É muito raçudo. E o
Carlos Teixeira, um jogador e uma
pessoa muito importante para mim.
Iniciou-me nas andanças da Selecção e
tornou-se um bom amigo. Devo muito
ao Carlos. E, já agora, parabéns pelo
título conseguido no Tourcoing.
Depois, há outras pessoas que vejo
como exemplos, como o Miguel Maia.
Acho que é um ícone para toda a gente
que joga Voleibol em Portugal e mesmo
no estrangeiro. Pelo que deu ao Voleibol
e pela pessoa que é. E o João José, que
foi sempre um atleta que vi como um
modelo a seguir”.
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Um sonho realizado ou por realizar?
“Confesso que o meu grande sonho
foi sempre ser jogador profissional
de Voleibol. A nível de estudos, a
minha vertente era mais Engenharia,
Matemática, Física, e acabei por
entrar no curso que queria
(Engenharia Electrotécnica e
Computadores, na FEUP, 4.º ano) e

estou bem como estou. Mas a minha
primeira ideia foi sempre tentar
fazer do Voleibol uma carreira.
Neste momento, ainda não tenho
condições para o fazer e tenho de
conciliar o desporto com os estudos.
Que são muito importantes, pois o
Voleibol irá acabar um dia e terei de

ter algo a que me agarrar para
continuar a minha vida...
O objectivo era tentar fazer uma
carreira lá fora, mas se o panorama
cá fosse outro nem sequer me
passaria pela cabeça sair do País.
Pode ser que essa oportunidade
surja um dia”.

Aproveito o pouco
tempo livre para passar
bons momentos
com as pessoas
que mais
importam

Como é o Ivo em privado?
“Sou trabalhador, esforçado, tento
sempre alcançar os meus objectivos.
Sou simpático, bondoso, altruísta e, ao
mesmo tempo, um bocado teimoso e
cismático para algumas coisas, pois
perco algum tempo a pessoal e
profissional, pois é o que todas as
pessoas ambicionam. Se pudesse ter
três desejos, usaria dois e guardava o
terceiro para outra oportunidade
[Risos]”.pensar no que não devia. Acho
que sou assim mesmo. A minha cidade
de eleição é Matosinhos [onde nasceu,
no dia 21 de Setembro de 1992]. Os
meus pratos preferidos são assados no
forno, seja carne seja peixe, que é,
aliás, uma das especialidades
matosinhenses...
Nas folgas do Voleibol tento ir à
faculdade para conciliar algumas
cadeiras tenho obrigatoriedade de
aulas práticas. Nos tempos livres,
18

aproveito para estar com a namorada,
com os amigos, conviver com a família.
Aproveito o pouco tempo que tenho
para passar bons momentos com as
pessoas que mais importam.Quanto a
hobbies, gostos de ver algumas séries.
Quando tenho tempo livre, gosto de ir
ao cinema e de conversar com a
namorada, passar um tempito mais
descontraído, passear. Vou fazendo
algumas coisas, sem grande
frequência. Tenho bons amigos, quer
dentro quer fora da Faculdade, amigos
que me incentivam e festejam as
minhas vitórias, muitos deles
costumam acompanhar os jogos da
Selecção e vibram com as nossas

vitórias.
Se pudesse formular três desejos?
Primeiro queria que a minha família, a
minha namorada e respectiva família,
no fundo, pessoas que me rodeiam,
estivessem sempre bem. pessoal e
profissional, pois é o que todas as
pessoas ambicionam. Se pudesse ter
três desejos, usaria dois e guardava o
terceiro para outra oportunidade
[Risos]”.

E como vêem os outros o Ivo?

O Ivo é um ser humano com um coração gigante
Cinara Rodrigues (namorada):
“O Ivo é uma pessoa extraordinária
em todos os sentidos da palavra:
como namorado, como amigo, como
companheiro, como atleta. É um ser
humano com um coração gigante,
capaz de deixar toda a gente
“apaixonada” por ele. O Voleibol é a
grande ambição da sua vida, é o que
o move, e portanto, é um lutador no
que toca a ser o melhor naquilo que
faz. Só quem lida com ele por perto
é que entenderá, com certeza, estas
palavras”.

Miguel Rodrigues
(distribuidor da Selecção
Nacional e do Piacenza, Itália):
“O Ivo é um colega 5 estrelas, que
está sempre disposto a ajudar,
dentro e fora de campo! Como
jogador, é um craque! Muito
aguerrido, não pensa em nenhuma
bola como impossível e, apesar de
não pontuar muitas vezes (não ataca
não serve e não bloca), festeja todos
os pontos como se fossem o ponto
de jogo! Grande jogador, mas, acima
de tudo, um grande amigo!”.

Hugo Silva
(Seleccionador Nacional):
“É fácil caracterizar o Ivo. É daqueles
atletas que todos os treinadores
gostariam de ter e, de alguma
forma, que todos fossem um pouco
como ele.
É um atleta com uma cultura de
treino muito, muito acima da média,
o que faz dele um atleta exemplar.
Aliado a isso, é, de facto uma pessoa
com uma educação ímpar, o que, de
alguma forma, faz com que tudo o
que seja o lado social do trabalho de
uma selecção seja facilitado e ele
faça amigos com facilidade.
Está sempre pronto para ajudar. É o
primeiro a fazer, a aceitar, a ajudar, é
de facto um exemplo, quer como
atleta quer como pessoa.
Entra em campo e transforma-se;
isso tem a ver com o seu lado
competitivo, a sua vontade enorme
de vencer, de mostrar algo, de
defender as cores do país, da
Selecção, de ter resultados, de fazer
vibrar os colegas e o público. Penso
que é das pessoas mais competitivas
que esta Selecção tem”.
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Manchete

EB Carolina Beatriz Ângelo - Sequeira

O Voleibol como ELO de ligação
A antiga Escola da Sequeira,
agora Escola Carolina Beatriz
Ângelo é vista por muitos
como um exemplo do que é
possível fazer para promover
a prática desportiva,
consubstanciada no GiraVolei, e manter-se sempre
num nível elevado com o
passar dos anos.
A isso não serão alheias
inovações como o Boletim
Informativo, que desde 2004
tem mostrado o bom
trabalho desenvolvido pela
escola na divulgação do GiraVolei e Gira +, e o lançamento
do livro «Sequeira Voleibol –
10 Anos de Emoções».
Quem entra nas instalações
da Escola Carolina Beatriz
Ângelo facilmente se
apercebe que aqui se respira
Voleibol...
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Actual Responsável pela Escola
Básica CBA, Paula Rodrigues
confessa que herdou uma “herança
bem pesada”, mas lembra que o
sentido de entreajuda nunca faltou.
“O espírito de sacrifício que muitas
vezes dizem que os nossos jovens
não têm, era evidente nos alunos
que praticavam Gira-Volei”, salienta.

José Grilo dos Santos foi Director do
Agrupamento de Escolas Carolina
Beatriz Ângelo de 1999 a 2013 e é
com “um sentimento de perda” que
deixa um projecto que viu nascer e
acompanhou desde o seu início.

José Luís Lopes, Coordenador do
Departamento das Expressões, na
CBA, considera que “o desporto tem
feito um trabalho extraordinário nos
nossos jovens”.

Testemunhos
Os miúdos cresceram aqui e já são
homens... E agora é que vemos a
importância e influência que
tivemos no seu crescimento.
A convivência entre alunos,
funcionários e professores
transforma isto numa espécie de
grande família e isso contribui para o
bom funcionamento da escola”.

Nuno Lemos, Responsável pelo
Voleibol da EB Carolina Beatriz
Ângelo, recorda: “O Gira-Volei deu
muito à Escola, aos alunos e a mim”
em 10 anos de boas recordações e
de muitos títulos nacionais.

Armando Martins, 20 anos, antigo
aluno, viu o mar pela primeira vez
quando foi a Oeiras disputar o
Encontro Nacional de Gira-Volei, em
2008. Seis anos volvidos, continua a
praticar a modalidade, pois “o
Voleibol é uma paixão”.

Leonel Salgueiro, Coordenador
Nacional de Gira-Volei, não tem
dúvidas:

João Marques, Capitão dos Iniciados
Masculinos: “A nossa escola tem
uma grande tradição no Voleibol e
quando eu estava no sexto ano,
alguns colegas meus foram
campeões nacionais de Gira-Volei, o
que me despertou o interesse pela
modalidade. Isso e o facto de alguns
dos meus amigos também terem
começado a praticar, levou-me a
abraçar o Voleibol através do GiraVolei”.

Ricardo Costa, ex-aluno da CBA: “O
ambiente que se vive nesta escola é
muito agradável, aqui somos todos
amigos uns dos outros. Infelizmente,
já cá não ando, mas sinto muitas
saudades... É isso que me faz voltar
cá, o Voleibol e a alegria que a
modalidade transmite aos seus
praticantes, criando o bom
ambiente que sentimos aqui”.

Eugénio André, funcionário da CBA:
“Sou funcionário da Escola Carolina
Beatriz Ângelo há 15 anos e posso
dizer que conviver com o pessoal do
Voleibol é muito agradável.

“A Escola Sequeira - CBA é sem
dúvida uma referência. Os resultados também contribuem para isso
e dão alguma visibilidade à escola,
mas o exemplo não se esgota aí. Isso
será talvez o menos importante, a
referência é a forma como eles
trabalham, os valores que incutem
nos miúdos, a eficácia com que
utilizam o Gira-Volei como forma de
captação, a forma como a própria
escola está estruturada, com os
campos montados permanentemente, pois é isso que a Federação pretende, e conseguem jogar
praticamente durante o ano todo no
exterior, o que acaba também por
motivar os atletas e fazer com que
pratiquem cada vez mais e
aperfeiçoem a sua forma de jogar.
Acaba por ser um exemplo por isso
tudo e pelo excelente trabalho do
Prof. Nuno Lemos. Muitos não o
conhecem pessoalmente e tão bem
como eu e a Federação o
conhecemos, mas vão-no
conhecendo através do Boletim
Informativo que ele lança.
Temos outras escolas que
constituem exemplos, mas esta é
sem dúvida um dos melhores
exemplos”.
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I Torneio WEVZA

Portugal de PRATA no
I Torneio Sub-21 da WEVZA
Portugal conquistou duas medalhas
de prata: com Diogo Maia / Tomás
Silva e Vanessa Paquete / Daniela
Silva no I Torneio de Sub-21 da
WEVZA em Voleibol de Praia,
organizado pela Federação
Portuguesa de Voleibol sob a égide
da WEVZA, que teve por palco na
Praia da Ribeira, na Albufeira do
Azibo, em Macedo de Cavaleiros.
O primeiro título de campeões do
torneio pertenceu às duplas Aida
Etxebarria / Nerea Izagirre, de
Espanha, e Jasper Bouter / Jannes
Van der Ham, da Holanda.
Aida e Nerea terminaram invictas
uma competição que se pautou pela
competitividade e qualidade tanto a
nível desportivo como organizativo
e, para alcançarem a medalha de ouro, venceram, na final, a dupla portuguesa Vanessa Paquete / Dani-ela
Silva por 2-1: 15-21, 22-20 e 15-7.
As holandesas Loladina Zwaanswijk
e Marly Bak alcançaram a medalha
de bronze ao vencerem (2-1: 17-21,
22

21-18, 15-9) as portuguesas
Margarida Reis e Maria Tinoco.
No torneio de masculinos, os
holandeses venceram (2-0: 24-22 e
21-13) os portugueses Diogo Maia e
Tomás Silva. O incansável Jasper
Bouter juntou o título de campeão
da WEVZA aos resultados obtidos
este ano em três campeonatos
mundiais: Sub-19 (4.º), no Porto,
Sub-21 (17.º), em Lanarca, Chipre, e
Sub-23 (41.º), em Myslowice,
Polónia.

No jogo que dava acesso ao último
degrau do pódio, os espanhóis Javier
Huerta e Hugo Rojas superiorizaramse, com dificuldade (2-0: 25-23 e 2220) aos portugueses José Jardim e
Bernardo Leite.

I Torneio WEVZA

,

O balanço é muito positivo. (...)
O que mais me marcou foi a
experiência de todas as pessoas que
compõem a organização. São todos
incríveis e isso traduz-se logo na
satisfação de atletas e na qualidade
de organização.
No que me diz respeito, sinto-me
como se estivesse em casa.
Felipe Pascual, Supervisor WEVZA

,

,

,

Adoramos o local da prova,
que é muito bonito, e as pessoas,
que são muito simpáticas. A organização
também está de parabéns, pois
está tudo impecável – Loladina e Marly
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Mundial de Sub-19

Duplas brasileiras de OURO
As duplas brasileiras Eduarda Lisboa / Andressa Ramalho e George
Wanderley / Arthur sagraram-se campeãs mundiais de Voleibol de Praia,
na categoria de Sub-19, ao vencerem, respectivamente, as finais de
femininos e de masculinos disputadas nas praias do Edifício Transparente,
de 29 de Julho a 3 de Agosto.
canadianas Megan e Nicole
McNamara, treinadas pela exjogadora brasileira Adriana Bento,
que derrotou (2-0: 21-16 e 21-12) a
dupla checa Adamcikova / Valkova.

George e Arthur: "Os nossos êxitos
são partilhados por todos»

Em femininos, nada fazia prever
uma final tão equilibrada, tal o
domínio exercido pelas brasileiras
durante a prova. O certo é que Duda
Lisboa cumpriu o seu objectivo
inicial e venceu, pelo segundo ano
consecutivo no Porto, o Mundial de
Sub-19, mas só depois de,
juntamente com Andressa Ramalho,
vencer uma batalha competitiva e
emocionante, frente às alemãs Lisa
Arnholdt e Sarah Schneider: 2-0 (2114, 13-21 e 19-17), num jogo em
que as germânicas estiveram a
vencer na negra por 11-7...
"Fiz uma promessa e consegui
cumpri-la: tornei-me bicampeã de
24

Sub-19. E o apoio do público e dos
outros jogadores foi incrível. É
inexplicável o que senti. Fiquei tão
contente" – Duda Lisboa...

No terceiro lugar ficou a equipasensação desta edição do Mundial
Sub-19, formada pelas gémeas

Em masculinos, os brasileiros
confirmaram o seu favoritismo... e a
sua invencibilidade. Venceram (2-1:
21-18, 21-23 e 15-11) os ucranianos
Kovalov e Plotnytskiy, que tinham
passado in extremis à fase
eliminatória.

Mundial de Sub-19

Artur e Dinis
sobreviveram à Fase de Grupos
Quanto às duplas portuguesas,
apenas Artur Resende e Dinis Alves
conseguiram sobreviver à última
ronda da fase de grupos, tendo
conseguido atingir o 17.º lugar.

as austríacas Geßlbauer e Radl por
0-2 (10-21 e 9-21).

O 5.º lugar na fase de grupos (Poule
D) valeu a Bernardo Silva e Bernardo
Leite o 25.º lugar final.

Em femininos, Gabriela Coelho e
Mariana Maia apostavam o tudo por
tudo no último jogo da Poule A,
frente à dupla francesa Placette /
Richard. Num jogo em que o triunfo
poderia ter sorriso a qualquer dos
contendores, as gaulesas foram mais
consistentes e felizes, tendo vencido
por 2-1 (21-14, 14-21 e 15-12).

Já sem hipóteses de qualificação,
nem por isso Francisco Pombeiro e
José Jardim (25.ºs) deixaram de
mostrar em campo a tenacidade que
caracteriza esta dupla.

Ana Martins e Margarida Vasques
também foram 25.ª classificadas no
Mundial ao posicionarem-se no 5.º
lugar da Poule F, após perderem com

Matilde Saraiva / Catarina Anjos,
Tomás Rocha / Bruno Santiago e
Bárbara Freitas / Francisca Silva, que
disputaram a Fase de Qualificação,
classificaram-se, respectivamente, e,
em 37.º, 39.º e 47.º lugar.
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Mundial de Voleibol de Praia

Duplas lusas somam pontos
no I Mundial Sub-17
As duplas Morgan Martin / Kathryn Plummer (Estados
Unidos) e Yves Haussener / Florian Breer (Suíça) sagraram-se
campeãs mundiais de Sub-17, em Voleibol de Praia, ao
vencerem, respectivamente, as finais dos primeiros
Campeonatos do Mundo de femininos e de masculinos
desta categoria Sub, disputados em Acapulco, no México.
As duplas portuguesas Beatriz Lacerda / Margarida Vasquez,
João Alves / Simão Pedrosa e João Jardim / João Almeida
classificaram-se todas no 17.º lugar, tendo somado 112

pontos no Ranking da FIVB.
Para se sagrarem as primeiras campeãs mundiais de Sub-17,
Martin e Plummer derrotaram as suas compatriotas Joy
Dennis e Haley Hallgren por 2-1 (20-22, 21-18 e 15-13),
enquanto Haussener e Breer conseguiram o título ao
superarem os espanhóis Óscar Jiménez e Alejandro Huerta
por 2-1 (22-20, 20-22 e 15-11).
Os resultados do Mundial de Sub-17 estão disponíveis no
site da FIVB: Femininos e Masculinos

A primeira Fase de Qualificação para o Campeonato do
Mundo de Sub-17 disputou-se no nosso País, nas praias de
Matosinhos, e terminou com a seguinte classificação:

Femininos: 1.º República Checa; 2.º Rússia; 3.º Holanda; 4.º
PORTUGAL; 5.º Itália; 6.º França; 7.º Letónia; 8.º Polónia; 9.º
Grécia; 10.º Inglaterra; 11.º Espanha; 12.º Sérvia; 13.º
Turquia; 14.º PORTUGAL; 15.º Israel.

Masculinos: 1.º França; 2.º Suíça; 3.º Espanha; 4.º Rússia; 5.º
PORTUGAL; 6.º PORTUGAL; 7.º Holanda; 8.º Israel; 9.º
Polónia; 10.º Itália; 11.º Turquia; 12.º Letónia; 13.º Sérvia.
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Mais informações sobre o evento [website]

PORTUGUESES
no caminho certo
para os Jogos Olímpicos

O arranque da segunda edição da
Taça Continental (Continental Cup)
mostrou por que razão esta via
adicional de qualificação para os
Jogos Olímpicos é considerada uma
das competições de Voleibol de
Praia com maior sucesso entre os
220 países filiados na Federação
Internacional de Voleibol (FIVB), a
maior federação desportiva do
mundo. A presente edição da Taça
Continental é disputada por 194
países e prolonga-se por três anos –
de 2014 a 2016 – e funciona como
uma fase de qualificação olímpica
para o Rio 2016 paralela, abrindo
novas esperanças de participação no
maior espectáculo do mundo a
países que de outra forma não
teriam grandes hipóteses, já que
não possuem duplas do topo do
ranking internacional.
No ano em curso disputaram-se a
1.ª e a 2.ª Rondas, que terão
sequência em 2015 com a realização
da 3.ª e da 4.ª Rondas, estando
reservadas para 2016 as Meias-finais
e a Final, esta última a servir para
carimbar o passaporte do vencedor
para o Rio de Janeiro.
Os 2.º e 3.º classificados das finais
continentais (realizadas em cada
continente) disputarão a
Qualificação Olímpica, que apurará
o vencedor (de masculinos e de
femininos) para os Jogos Olímpicos.

No continente europeu apuraram-se
directamente para a 3.ª Ronda os
seguintes países:

Poule D (Bournemouth, Inglaterra)
Femininos – Suécia e Eslováquia
Masculinos – Inglaterra e Suíça

Poule A (Matosinhos)
Femininos – França e Portugal
(Juliana Rosas / Ana Freches e Raquel
Lacerda / Tânia Oliveira)
Masculinos – França e Portugal (Rui
Moreira / João Simões e Roberto Reis
/ Fabrício Silva)

Poule E (Schinias, Grécia)
Femininos – Grécia e Bielorrússia
Masculinos – Grécia e Bielorrússia
Poule F (Vilnius, Lituânia)
Femininos – Lituânia e Chipre
Masculinos – Estónia e Chipre

Poule B (Portoroz, Eslovénia)
Femininos – Noruega e Bélgica
Masculinos – Bélgica e Noruega

Poule G (Kardzhali, Bulgária)
Femininos – Finlândia e Bulgária
Masculinos – Finlândia e Sérvia

Poule C (Umag, Croácia)
Femininos – Polónia e Croácia
Masculinos – Rep Checa e Dinamarca

Poule H (Baku, Azerbaijão)
Femininos – Ucrânia e Israel
Masculinos – Ucrânia e Turquia
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Europeu Sub-20

Diogo Maia/Tomás Silva
8º lugar no EUROPEU SUB-20

Diogo Maia e Tomás Silva somaram 48 pontos no Ranking
da CEV ao rubricarem o 8.º lugar no Campeonato da Europa
de Sub-20, em Voleibol de Praia, disputado em Cesenatico
(Itália). O último dia de competição não foi benéfico para a
dupla portuguesa orientada por Ricardo Rocha, que chegava
a esta recta final do Europeu com apenas uma derrota e
quatro vitórias.

Não obstante, as exibições de Diogo Maia e Tomás Silva
ficarão na memória do público italiano e os atletas
portugueses juntam, assim, este excelente 8.º lugar ao 9.º
lugar no Campeonato do Mundo de Sub-19, em 2013, e ao
2.º lugar no I Torneio de Sub-21 da WEVZA, disputado na
Albufeira do Azibo.

Gabriela e Margarida somam
32 pontos CEV no EUROPEU SUB-18

Gabriela Coelho e Margarida Vasques somaram 32 pontos
no Raking CEV, fruto do 17.º lugar alcançado no
Campeonato da Europa de Sub-18, a disputar em
Kristiansand, na Noruega.
As portuguesas, treinadas por João Pedro Vieira, perderam
(0-2: 19-21 e 18-21), na 1.ª Ronda da fase de eliminatória
simples, com as romenas Adelina Budai-Ungureanu e Andra
Artin. Este ano, Gabriela e Margarida venceram, como dupla,
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o Campeonato Nacional de Sub-20, em Macedo de
Cavaleiros, tendo participado no Campeonato do Mundo de
Sub-19, no Porto / Matosinhos.
Nesta competição, que se realizou pela terceira vez no nosso
país, Gabriela formou dupla com Mariana Maia e Margarida
com Ana Martins. Margarida Vasques disputou, ainda,
juntamente com Beatriz Lacerda, o Mundial de Sub-17, no
México, classificando-se na 17.ª posição.

Voleibol de Praia

Rosa/Marta e
Roberto/Kibinho

CAMPEÕES NACIONAIS
Rosa Couto / Marta Hurst e Roberto Reis / Fabrício Kibinho
Silva sagraram-se campeões nacionais, respectivamente em
femininos e masculinos, após vencerem as finais dos
Campeonatos Nacionais de Duplas - Voleibol de Praia,
disputadas, pela quinta vez consecutiva, na Praia da Ribeira,
na Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, uma das 7
maravilhas de Portugal.
Juliana Antunes Rosas e Ana Freches defenderam com unhas
e dentes (1-2: 21-16, 17-21 e 13-15) o ceptro conquistado
no ano passado, mas não conseguiram impedir o primeiro
título de Rosa Couto / Marta Hurst, dupla 5.ª classificada no

7.º Campeonato do Mundo Universitário 2014, em Voleibol
de Praia, disputado em Julho, no Porto e em Matosinhos.
Fabiola Gomes e Tânia Oliveira subiram ao último degrau do
pódio após Daniela Loureiro e Brígida Ferreira terem
desistido, devido a lesão, no jogo de atribuição dos 3.º e 4.º
lugares.
Campeões em 2010, 2011 e 2012, Roberto e Kibinho
recuperaram o ouro ao superarem, na Final, João Simões /
Rui Moreira por 2-1 (21-16, 16-21 e 15-10).No jogo de
atribuição dos 3.º e 4.º lugares, Januário Silva e Sebastião
Leão superiorizaram-se (2-1: 18-21, 21-17 e 15-10) a Ricardo
Alvar / Bruno Sousa.
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Gira-Praia

Campeões nacionais
Os Centros de Treino de Alto Rendimento (CTARVP) da
Federação Portuguesa de Voleibol tiveram este ano a sua
época mais exigente de sempre. A juntar ao trabalho
desenvolvido com as selecções nacionais, com vista às
competições internacionais, e os campeonatos nacionais,
os CTARVP apadrinharam o nascimento do GiraPraia.Realizaram-se estágios no Instituto Politécnico do
Porto (IPP) e seis etapas do Circuito Nacional de GiraPraia (2 Carcavelos, 2 Espinho, 1 Matosinhos, 1 Foz do
Arelho) para os Sub-16, mais a Final (Macedo de
Cavaleiros), em Sub-18 e Sub-20. No final, o balanço foi
amplamente positivo, com centenas de jovens a
disputarem os lugares do pódio nos Campeonatos

Nacionais e mesmo a conquistarem o direito de
representarem o seu país em competições internacionais
de enorme relevo, casos de Margarida Vasques e Gabriela
Coelho, campeãs nacionais de Sub-20 e 17.ªs classificadas
no Europeu de Sub-18 (Noruega); Margarida participou
no Mundial de Sub-17 (17.º lugar, no México) e no
Mundial de Sub-19, realizado em Porto/Matosinhos, foi
25.ª classificada, tal como Gabriela Coelho. As Finais dos
Campeonatos de Gira-Praia, que culminaram uma época
em cheio deste novo projecto da FPV, disputado por
centenas de jovens, realizaram-se na Albufeira do Azibo,
em Macedo de Cavaleiros.

Pódios e classificações
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Sub-18 - Masculinos
1.º João Manuel Alves
Ricardo Cardoso
2.º Afonso Reis
Diogo Oliveira
3.º Francisco Castro Silva
Gonçalo Azevedo

Sub-20 - Masculinos
1.º José Jardim
Francisco Pombeiro
2.º José Filipe Neto
Gonçalo Santos
3.º Bernardo Silva
Tomás Rocha

Sub-18 - Femininos
1.ª Sara Lourenço
Rafaela Costa
2.ª Catarina Anjos
Matilde Saraiva
3.ª Cristiana Lopes
Júlia Gaspar

Sub-20 - Femininos
1.ª Margarida Vasques
Gabriela Coelho
2.ª Daniela Silva
Ana Gomes
3.ª Soraia Oliveira
Bárbara Freitas

Gira-Praia

Ranking Final - 2014
Masculinos Sub 16
1ª Etapa

CARCAVELOS
21/22 JUN
CLASS.

1º
1º
3º
4º
5º
5º

PT.S

2ª Etapa

ESPINHO
12/13 JUL
CLASS.

PT.S

3ª Etapa

4ª Etapa

MATOSINHOS

CARCAVELOS

12/13 JUL
CLASS.

26/27 JUL

PT.S

CLASS.

PT.S

5ª Etapa

F.ARELHO
2/3 AGOS
CLASS.

6ª Etapa

ESPINHO
9/10 AGOS

PT.S

CLASS.

PT.S

TOTAL

António Moreira

2º 45

2º 45

5º 30

5º

30

4º 35

1º

50

235

João Pedro Matos

2º 45

2º 45

5º 30

5º

30

4º 35

1º

50

235

5º

30

5º 30

4º

35

1º 50

3º

40

185

3º

3º 40

170

Ivo Figueiredo

40

2º 45

2º

45

Carlos Manuel Alves

4º 35

3º 40

6º 28,75

4º

35 138,8

Manuel Filipe Ferreira

4º 35

3º 40

6º 28,75

4º

35 138,8

Pedro Caldas Cardoso

Ranking Final - 2014
Femininos Sub 16
1ª Etapa

CARCAVELOS
21/22 JUN
CLASS.

1º
1º
3º
3º
5º

PT.S

2ª Etapa

ESPINHO
12/13 JUL
CLASS.

PT.S

3ª Etapa

4ª Etapa

MATOSINHOS

CARCAVELOS

12/13 JUL
CLASS.

PT.S

26/27 JUL
CLASS.

PT.S

5ª Etapa

F.ARELHO
2/3 AGOS
CLASS.

PT.S

6ª Etapa

ESPINHO
9/10 AGOS
CLASS.

PT.S

TOTAL

Ana Rita Baptista

1º 50

2º 45

1º 50

1º

50

4º 50

1º

50

295

Mariana Costa

1º 50

2º 45

1º 50

1º

50

4º 50

1º

50

295

Maria Jardim

2º 45

9º

25

4º 35

3º

40

1º 40

3º

40

225

Teresa Guedes

2º 45

9º

25

4º 35

3º

40

3º 40

3º

40

Beatriz Rodrigues

3º 40

4º 35

2º 45

2º

45

6º 28,75

225
193,8
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Gira-Volei: Encontro Nacional

CAMPEÕES NACIONAIS
coroados na Maia

A Maia, Cidade Europeia do Desporto 2014, acolheu este
ano o Encontro Nacional do Gira Volei e Gira+, mais
concretamente, no Estádio do Sport Clube Castêlo da
Maia, localizado nesta cidade nortenha. Mais de 700 gira
atletas emprestaram um colorido à paisagem da urbe,
contrastante ao habitual relvado verdejante onde os
jovens atletas explanaram o seu Voleibol em mais de 50
campos montados para o evento.

David Pinto e João Rocha do Colégio de Lamego –
Campeões escalão 8-10 anos masculinos
"Foi um fim-de-semana muito emocionante, gostamos da
competição, do convívio e em especial da nossa vitória.
Esperamos para o ano que vem continuar a ganhar.
Queremos agradecer ao Prof. Rui Óscar e às nossas colegas
que nos ajudaram a chegar aqui”.

Este foi o culminar de uma época desportiva que incluiu a
fase escolar, os encontros municipais e regionais, nos
quais os atletas garantiram a sua qualificação para a
grande final. Os participantes foram distribuídos em
diversos escalões etários, compreen-dendo idades dos 8
aos 23 e ainda maiores de 23 anos.
Ao início da tarde de domingo, e depois de um sábado
repleto de competição, conheceram-se finalmente os
campeões nacionais da época desportiva agora findada.
Já de medalha ao peito e com o troféu nas mãos, a alegria
e, acima de tudo, a satisfação pelo dever cumprido
espelhava-se na cara dos participantes mais pequeninos:
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[ Mais declarações

]

Notícias

OURO sobre azul
nos III Jogos da Lusofonia
As duplas portuguesas José
Pedrosa / Pedro Rosas e Ana
Freches / Juliana Antunes Rosas
conquistaram as medalhas de
ouro nos torneios de masculinos
e de femininos dos III Jogos da
Lusofonia.

Portugueses
de PRATA
As duplas portuguesas de Sub-17
Ricardo Cardoso / Tomás Sousa e

Na final, Juliana Rosas e Ana Freches
rubricaram um triunfo categórico
(21-8 e 21-9) sobre Ww Sujeewa e
Geethika Lalani (Sri Lanka),
enquanto Pedro Rosas e José
Pedrosa venceram, por 2-1 (17-21,
21-17 e 15-11), Wasantha
Rathnapala e Jude Mahesh Perera

(Sri Lanka), carrascos dos
portugueses Joaquim Carvalho e
Luís Freitas, nos quartos-de-final.
Portugal participou com quatro
duplas de Voleibol de Praia nos III
Jogos da Lusofonia, realizados em
Goa, na Índia, estando
representados 12 países.

Beatriz Pinheiro / Inês
Castro conquistaram a
medalha de prata nos
torneios de Voleibol de
Praia dos IX Jogos
Desportivos CPLP –
Comunidade dos Países de Língua
Oficial Portuguesa, que decorreram
em Angola.

social muito importante e nesse
aspecto, foi novamente fantástico,
no sentido dos miúdos conviverem
com jovens de outros países e com
diferentes culturas.
Em termos competitivos, é um saldo
positivo, principalmente pela
postura competitiva dos nossos
atletas. Fica sempre aquela sensação
de amargura, principalmente no
feminino, onde poderíamos ter feito
mais qualquer coisa, mas a diferença
de experiência de jogo pesou a favor
das sul-americanas.
Os Jogos da CPLP servem para
lançarmos os jogadores mais novos”.

Portugal organizou por duas vezes os
Jogos CPLP: a primeira edição,
realizada em 1992, teve por cenário
Lisboa, enquanto a 8.ª edição foi
acolhida por Mafra em 2012.
O treinador Sérgio Soares salientou:
"Os Jogos da CPLP têm, para além da
vertente competitiva, uma vertente
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Notícias
Competições europeias
A equipa de seniores masculinos do
SL Benfica vai defrontar nos 16 avosde-final da Challenge Cup o perdedor
da eliminatória entre o Partizan de
Belgrado (Sérvia) e o Universidade
Craiova (Roménia), relativa à Taça CEV.
Os jogos entre o Partizan e o Craiova
estão agendados para 6 e 19 de
Novembro. A AJ Fonte do Bastardo,
vice-campeã nacional, recebe no dia 5
de Novembro o Chaumont Volley-Ball
52, visitando os franceses no dia 18
de Novembro.

WEVZA: A voz da Europa Ocidental
A Assembleia-Geral da Associação Zonal de Voleibol do Oeste Europeu,
conhecida pela sigla, realizada na cidade turca de Antalya, representou um
passo em frente na congregação de esforços na defesa dos interesses dos
oito países fundadores: Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica, Itália,
Holanda, França e Suíça.
A verdade é que, apesar de ainda não ter cumprido um ano de existência, a
WEVZA organizou já várias competições.
O sucesso desses eventos impulsionou a criação de novas categorias e,
consequentemente, de novas competições em Voleibol (Sub-16 e Sub-17) e
em Voleibol de Praia (Sub-17).
Assim, em Voleibol Indoor, serão disputadas no próximo ano competições
das categorias de Sub-16 e Sub-18 (femininos) e Sub-17 e Sub-19
(masculinos).
Em Voleibol de Praia, serão realizados torneios de Sub-17, Sub-19 e Sub-21.
Está igualmente na forja a criação da Taça de Clubes (Clubs Cup), que será
disputada na pré-época, e de um Seminário Internacional para Treinadores
e Coordenadores Técnicos das Federações Nacionais.

Formação em Data Volley
A FPV vai realizar uma Acção
de Formação, Observação e
Análise do Jogo que terá
como principais
destinatários os alunos dos
cursos de Desporto e de
Educação Física, professores
das mesmas áreas e
treinadores de Voleibol.
O uso de sistemas informáticos de análise e de instrumentos estatísticos no
Voleibol, como o Data Volley e o Data Video, mormente na captação da
leitura do rendimento individual e colectivo dos atletas, será apresentado
por um formador experiente: Hugo Silva, Seleccionador Nacional dos
seniores masculinos e Coordenador das Selecções Nacionais.
[Ver Programa
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Polónia organiza
Europeu 2017
A Polónia vai organizar o Campeonato
da Europa de Seniores Masculinos em
2017, enquanto o Azerbaijão e a
Geórgia acolhem, em simultâneo, o
Europeu 2017 de femininos. Na
atribuição dos organizadores das
principais competições realizadas em
2016 e 2017 sob a égide da
Confederação Europeia de Voleibol
(CEV), o destaque vai para os países
do Leste europeu, sobretudo para os
polacos, que receberam (e venceram),
recentemente, o Campeonato do
Mundo de Seniores Masculinos.

FPV lança Caderno
do Monitor ONLINE
O Caderno do Monitor de Gira-Volei
está já online e disponível no site
oficial www.giravolei.com.
Mais completo, o Caderno abrange já
ensinamentos e exercícios de Nível I e
Nível II, apresentando tudo o que os
monitores precisam de saber para
melhorarem a aprendizagem dos seus
atletas na iniciação ao Voleibol, agora
ao alcance de um simples click.
Funcional e de fácil leitura, o Caderno
do Monitor de Gira-Volei é um
instrumento de ensino poderoso e
muito útil.

