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Portugal sagra-se vice-campeão
em Matosinhos
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Liga Mundial

Portugal vice-campeão
do Grupo 2 da Liga Mundial

A Selecção Nacional de Seniores Masculinos sagrou-se vice-campeã
o seu público, milhares de adeptos que a apoiaram sempre incondici
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Liga Mundial

do Grupo 2 da Liga Mundial 2016
onalmente.
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Liga Mundial

Fazer história
na Liga Mundial

O regresso do brasileiro Francisco dos Santos, 10 anos após
ter orientado a equipa das quinas na Liga Mundial 2006,
teve um impacto positivo no seio da Selecção Nacional.
Os frutos do trabalho desenvolvido, desde Maio, por Chico
dos Santos, na continuidade da renovação da equipa
encetada, nos dois últimos anos, por Hugo Silva, durante os
estágios realizados em Vila Flor e em Kortrijk (Bélgica),
foram visíveis ao longo da fase preliminar e teriam o seu
corolário justo no triunfo sobre um velho rival, a Holanda,
num pavilhão a transbordar de uma energia e um
entusiasmo contagiantes que acabaram por ter a sua quotaparte de influência na qualificação para a final.
Atingida a Final Four, Portugal fez o que lhe competia,
VENCENDO A Holanda na meia-final por 3-1 (25-22, 26-24,
17-25 e 29-27). Link da estatística:
http://www.fivb.org/vis_web/volley/WL2016-2/WL20162_p2-056.pdf
Na final, a Selecção Nacional não conseguiu superar o
Canadá, reconhecido unanimemente como a equipa mais
forte do Grupo1, que só sofreu uma derrota (2-3, frente à
Finlândia) ao longo de toda a competição.
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A ascensão do Canadá ao Grupo 1 não surpreendeu
ninguém. Bem orientada e gerida por Glenn Hoag –
seleccionador que, tal como Gido Vermeulen (Holanda),
participou no XVIII Encontro Nacional da Associação
Nacional de Treinadores de Voleibol (ANTV) – a selecção da
América do Norte confirmou todo o favoritismo que lhe era,
unanimemente, atribuído, mantendo uma regularidade
exibicional só possível pelo vasto leque de soluções
alternativas do seu «banco» e que apenas terão dado dores
de cabeça à equipa técnica no momento de escolher os
atletas que representarão o país da folha do Ácer nos Jogos
Olímpicos de Verão, a disputar de 5 a 21 de Agosto na
cidade brasileira do Rio de Janeiro.

Liga Mundial
“O jogo com a
Holanda foi a
verdadeira final para
nós. Demos tudo o
que tínhamos,
gastámos toda a
adrenalina e, diante
do Canadá, o cansaço
pesou demasiado.
Para muitos dos jogadores da nossa equipa,
esta foi a primeira final e [a medalha de prata]
acaba por ser uma recompensa pelo trabalho
que temos desenvolvido nos últimos meses”
Alexandre Ferreira, Capitão de Portugal.

“São estes jogos que
fazem a equipa
crescer. Esta Final
Four foi excelente no
nosso objectivo, que é
preparar esta selecção
para os Jogos
Olímpicos de 2020.
Estamos já focados na
qualificação para o Campeonato da Europa
[Setembro]”
Francisco dos Santos, Seleccionador Nacional

Nome

Pos.

Clube

Ivo Casas

Libero

SL Benfica

Marcel Gil

Central

Monteros VC (ARG)

João Oliveira

Zona 4

SL Benfica

Miguel Rodrigues

Distribuidor

LPR Piacenza (ITA)

Hugo Gaspar

Oposto

SL Benfica

Lourenço Martins

Zona 4

Castêlo da Maia GC

Tiago Violas

Distribuidor

AJ Fonte do Bastardo

Bruno Cunha

Oposto

Vitória SC

Marco Ferreira

Oposto

Toulouse (FRA)

André Lopes

Zona 4

SL Benfica

Alexandre Ferreira

Zona 4

Ziraat Bankasi (TUR)

Afonso Guerreiro

Zona 4

AA S. Mamede

Phelipe Martins

Central

SC Espinho

Fabrício Silva

Central

SC Espinho

Filip Cveticanin

Central

Castêlo da Maia GC

João Fidalgo

Libero

AJ Fonte do Bastardo

André Rosa

Zona 4

Esmoriz GC

Comitiva
Team Manage r – Carlos Prata
Treinador Principal – Francisco dos Santos
Treinador Adjunto – Hugo Silva
Preparador Físico – Mário Simões / Bruno Matos
Médicos – Carlos Magalhães / Ricardo Aido / Diogo Dias
Fisioterapeuta – Gustavo Figueiredo
Estatístico – Ricardo Rocha
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EuroVolley 2017

Portuguesas disputam apuramento na
Póvoa de Varzim
A Selecção Nacional de Seniores Femininos vai defrontar
Israel na jornada inaugural da Poule D da 2.ª Ronda de
Qualificação para o Campeonato da Europa de 2017, cujos
1.º e 2.º torneios serão disputados em Setembro próximo,
respectivamente em Portugal e na Croácia.
Na Póvoa de Varzim, Portugal enfrenta Israel no dia 16 de
Setembro (19h00), a Eslováquia no dia 17 (18h00) e, no dia
18 de Setembro, a Croácia (18h00).
No 2.º torneio, agendado para os dias 23, 24 e 25 de
Setembro, na Croácia, as portuguesas vão medir forças com
as mesmas adversárias.
Se vencer a Poule D, Portugal garante o apuramento directo
para a fase final; se ficar em 2.º lugar, terá de disputar, na 3.ª
Ronda, um playoff (casa e fora) com o 2.º classificado da
Poule F, composta por Bielorrússia, República Checa, Grécia
e Eslovénia, a disputar em Outubro de 2016.
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Masculinos defrontam a Finlândia
A Selecção Nacional de Seniores Masculinos vai defrontar a
Finlândia na jornada inaugural da Poule B da 2.ª Ronda de
Qualificação para o Campeonato da Europa de 2017, cujos
1.º e 2.º torneios serão disputados em Setembro próximo,
respectivamente na Dinamarca e na Finlândia.
Em Sonderborg, no Sul da Dinamarca, Portugal vai defrontar
a Finlândia no dia 16 de Setembro (16h00 locais), a
Dinamarca no dia 17 (19h00 locais) e, no dia 18 de
Setembro, a Suécia (1.º classificado da Poule 1).
No 2.º torneio, agendado para os dias 23, 24 e 25 de
Setembro, em Helsínquia, os portugueses medem forças,
sucessivamente, com os dinamarqueses (15h00 locais),
finlandeses (18h00 locais) e os suecos.
Se vencer a Poule B, Portugal garante o apuramento directo
para a fase final; se ficar em 2.º lugar, terá de disputar, na 3.ª
Ronda, um playoff (casa e fora) com o 2.º classificado da
Poule E, composta por Bielorrússia, Holanda, Turquia e a
Áustria (1.º class. Poule 2), a disputar em Outubro de 2016.

Campeões Nacionais

Os novos campeões da Elite nacional

Foto: Carlos Carmo

Os campeões da I Divisão de Elite de 2015/2016 foram
destronados.

O russo Alexey Cheremisin e o brasileiro Flávio Soares
(Zelão) foram os melhores pontuadores do jogo,
respectivamente com 26 e 21 pontos.
(http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/jogo5slbxajfb.pdf)

Em masculinos, a proeza coube à Associação de Jovens da
Fonte do Bastardo, no fechar de um ciclo do seu treinador,
Alexandre Afonso, que impediu o Sport Lisboa e Benfica de
juntar o título do campeonato ao da Taça de Portugal (AJF
Bastardo, 3-1) e da Supertaça 2015 (SC Espinho, 3-0).
A equipa açoriana sagrou-se campeã nacional de seniores
masculinos pela segunda vez no seu historial ao vencer por
3-2 (28-30, 25-19, 20-25, 25-19 e 15-13), o tricampeão
nacional em título, no 5.º jogo do Playoff da I Divisão Elite,
disputado no Pavilhão N.º 2 do Estádio da Luz.

Em femininos, o Atlético Voleibol Clube sagrou-se pela
primeira vez campeão nacional de seniores ao vencer, pela
margem máxima (3-0: 25-16, 25-17 e 26-24), o Porto Vólei, o
campeão em título, no 4.º jogo do Playoff da I Divisão Elite,
disputado no Pavilhão das Lameiras, em Vila Nova de
Famalicão.
(http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/Match%20report%
20Div%20Elite%204jogo%20PV%20x%20AVC.pdf)

A AJF Bastardo tinha conquistado um título máximo em
2010/2011, também sob a orientação técnica de Alexandre
Afonso, e frente ao mesmo adversário.

Com este triunfo, as famalicenses fizeram o pleno (Triplete)
esta época, após vencerem a Supertaça 2015 e a Taça de
Portugal 2016, frente ao mesmo adversário.

Foto: Atlético VC
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NACIONAIS
2015/2016

Campeões Nacionais

Castêlo da Maia e Leixões somam títulos
O Castêlo da Maia Ginásio Clube venceu, por 3-1 (23-25, 2522, 28-26 e 25-22), o SC Caldas, no 5.º e último jogo do
Apuramento do Campeão Nacional da I Divisão e sagrou-se
campeão nacional de seniores masculinos.
José Roberto Vieira (Calaça), com 21 pontos, e Bernardo
Martins, com 18 pontos, foram os melhores pontuadores.
No Playoff que definia o campeão nacional da I Divisão –
seniores femininos, o Leixões SC venceu o CD Ribeirense
pela margem máxima, no 3.º jogo, disputado na Nave Ilídio
Ramos, no Centro de Desportos e Congressos de
Matosinhos, e conquistou o título de campeão da I Divisão.
Vão integrar na próxima época a I Divisão as equipas do
Voleibol Clube de Viana, uma estreia nos masculinos, e do
Clube Kairós, que regressa ao escalão máximo de femininos.

12

CAMPEÕES NACIONAIS
COMPETIÇÃO

MASCULINOS

FEMININOS

I Divisão Elite

AJF Bastardo

Atlético VC

I Divisão

Castelo da Maia GC

Leixões SC

Taça de Portugal

SL Benfica

Atlético VC

Supertaça 2015

SL Benfica

Atlético VC

II Divisão

VC Viana

Clube K

III Divisão

CN Ginástica

Ac. José Moreira

Juniores

Esmoriz GC

Leixões SC

Juvenis

Ac. José Moreira

Porto Vólei

Cadetes

Ac. José Moreira

Porto Vólei

Iniciados

Esmoriz GC

Ac. José Moreira

Infantis

AA Espinho

Esmoriz GC

Taça Federação (III Div)

AC Albufeira

SO Marinhense

Taça de Portugal

SL Benfica ergue
o troféu pela 16.ª vez

A equipa de seniores masculinos do SL Benfica ergueu pela
16.ª vez o troféu da Taça de Portugal ao vencer, no pavilhão
Jorge Galamba Marques, na Figueira da Foz, a AJ Fonte do
Bastardo por 3-1 (25-19, 20-25, 25-19 e 25-17), na final da
competição, arbitrada por Avelino Azevedo e Ricardo
Ferreira.

em 2015/2016, tendo erguido o troféu por cinco vezes nas
últimas dez finais.
Ver: http://www.fpvoleibol.pt/tacadeportugal.php

Caíque Silva, Hugo Gaspar e Zelão, todos com 16 pontos,
foram os melhores pontuadores do jogo.

2016 – SL Benfica x AJF Bastardo, 3-1
2015 – SL Benfica x SC Espinho, 3-0
2104 – Castelo da Maia GC x AJF Bastardo, 3-2
2013 – AJF Bastardo x Vitória SC, 3-0
2012 – SL Benfica x AA Espinho, 3-1
2011 – SL Benfica x SC Espinho, 3-0
2010 – Castelo da Maia GC x SL Benfica, 3-1
2009 – Vitória SC x SC Espinho, 3-2
2008 – SC Espinho x Vitória SC, 3-0
2007 – SL Benfica x Castelo da Maia GC, 3-0

Prémios
Melhor Pontuador - Caíque Silva
Recebedor - Ivo Casas
Líbero - João Fidalgo
Blocador - Flávio Soares (Zelão)
Distribuidor - Paulo Renan
MVP (Jogador Mais Valioso) - Zelão

Resultados das últimas dez finais

No final, o Capitão benfiquista, Hugo Gaspar, atribuiu a
vitória na Taça aos seus colegas de equipa e ao público
encarnado.
O SL Benfica reforçou o facto de ser a equipa com mais
títulos conquistados, o primeiro em 1965/1966 e o último
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Taça de Portugal

Atlético VC: E vai uma!
O Atlético VC ergueu a primeira Taça de Portugal do seu
historial ao vencer o Porto Vólei por 3-1 (25-20, 19-25, 25-22
e 25-22) na final da competição, disputada no Pavilhão
Gimnodesportivo Municipal de Vila Flor, numa organização
conjunta da FPV e da Câmara Municipal de Vila Flor, o mais
recente membro do Clube das Autarquias Amigas do Voleibol.

Prémios individuais
Recepção - Joana Resende (Porto Vólei)
Melhor Pontuadora - Marta Hurst (Porto Vólei)
Ataque - Tânia Oliveira (AVC)
MVP (Jogadora Mais Valiosa) - Luana Gomes (AVC)

Marta Hurst, com 20 pontos, e Luana Gomes, com 16, foram
as melhores pontuadoras do jogo.
No final, Óscar Barros, Treinador da Atlético VC, não
escondeu a sua alegria:
"Ganhámos porque lutámos muito! O nosso projecto e de
equipas como o Porto Vólei merecem ser mais apoiados,
pois quem ganha com isso é o Voleibol feminino, que
merece ter um público como este a assistir a e a vibrar com
espectáculos como o de hoje".

14

Resultados das últimas 10 finais
2016 – Atlético x Porto Vólei, 3-1
2015 – Porto Vólei x Atlético VC, 3-0
2014 – Colégio do Rosário x CD Ribeirense, 3-2
2013 – CD Ribeirense x GDC Gueifães, 3-1
2012 – CD Ribeirense x Castêlo da Maia GC, 3-0
2011 – CD Ribeirense x CA Trofa, 3-0
2010 – CA Trofa x SC Braga, 3-0
2009 – CD Ribeirense x GDC Gueifães, 3-1
2008 – CS Madeira x GDC Gueifães, 3-0
2007 – CA Trofa x GDC Gueifães, 3-0

Campo de Férias Gira-Volei

Campo de Férias de sonho na Guarda
O Campo de Férias de Gira-Volei de 2016 decorreu de 21 a 24 de Março na cidade da Guarda e proporcionou uma semana
diferente a cerca de quatro dezenas de jovens, que ficaram alojados na Quinta Pedagógica da Maunça, o que garantiu, desde
logo, um ambiente calmo e acolhedor a todos os participantes.
Os treinos e as acções desportivas decorreram no Pavilhão de São Miguel, na Guarda, enquanto as actividades lúdicas e
culturais abarcaram desde o centro histórico da Cidade dos 5 Fs à sempre apetecível Serra da Estrela.
O torneio de duplas foi disputado no segundo dia de concentração, tendo o dia de encerramento do Campo de Férias contado
com a realização do Torneio de Voleibol de Páscoa da Associação de Voleibol da Guarda, que contou nesta 3.ª edição com 9
equipas de femininos e 6 de masculinos, num total de mais de 120 atletas, entre os quais alunos do Agrupamento de Escolas
de Trancoso, AE Beatriz Ângelo, AE Gouveia e ES Alves Martins, de Viseu. [Ver reportagem aqui:
http://videos.sapo.pt/1pIc9IROZUw5CPFnow6C]
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Gira-Volei:
Mau tempo não estraga espectáculo!
O Encontro Nacional de Gira-Volei e de Gira+ decorreu este ano na maravilhosa Praia da Ribeira, na Albufeira do Azibo, em
Macedo de Cavaleiros. No entanto, a prova não foi concluída devido ao mau tempo.
Foram cerca de 700 os gira-atletas que explanaram o seu melhor Voleibol nos 57 campos montados no relvado do Azibo.
Sob a forte ameaça da chuva, os participantes deram o litro para concluírem a fase de grupos do Encontro Nacional, antes
deste ter sido adiado para Matosinhos (9 e 10 de Julho), onde serão coroados os campeões deste ano.
As fortes chuvadas que se fizeram sentir durante todo o fim-de-semana não foram suficientes para lavar o sorriso
estampado no rosto dos gira-atletas, que aproveitaram da melhor maneira o intercâmbio desportivo e social.

ParaVolei

1º Encontro ParaVolei

Um dia histórico para o Desporto e a Inclusão
O dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas, é, por tradição, um momento de
comemoração para os portugueses.

O dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas, é, por tradição, um momento de
comemoração para os portugueses.

E o dia 10 de Junho de 2016 mereceu a fama granjeada em
anos ou séculos anteriores e fez também história, de uma
maneira diferente, é certo, mas igualmente importante, para
todos os intervenientes e para o desporto nacional, ao
proporcionar o «1.º Encontro de ParaVolei_faz + por ti!».
Ver vídeo da reportagem do Porto Canal aqui
(http://portocanal.sapo.pt/noticia/93941/)

E o dia 10 de Junho de 2016 mereceu a fama granjeada em
anos ou séculos anteriores e fez também história, de uma
maneira diferente, é certo, mas igualmente importante, para
todos os intervenientes e para o desporto nacional, ao
proporcionar o «1.º Encontro de ParaVolei_faz + por ti!».
Ver vídeo da reportagem do Porto Canal aqui
(http://portocanal.sapo.pt/noticia/93941/)

Este primeiro jogo oficial entre duas equipas federadas de
ParaVolei juntou atletas do Voleibol Sentado e do InVolei,
num jogo de demonstração que empolgou uma assistência
composta por centenas de jovens, várias figuras ilustres do
desporto paralímpico e do desporto adaptado e alguns
representantes do poder central e local, tendo sido
apadrinhado pelo Presidente da Federação Portuguesa de
Voleibol, Vicente Araújo, bem como pelos atletas Ana
Freches, Juliana Antunes Rosas (campeã nacional de
Voleibol de Praia) e Carlos Teixeira, libero da Selecção
Nacional no Campeonato do Mundo de 2002, realizado na
Argentina, e no qual Portugal conseguiu um histórico 8.º
lugar final.

Este primeiro jogo oficial entre duas equipas federadas de
ParaVolei juntou atletas do Voleibol Sentado e do InVolei,
num jogo de demonstração que empolgou uma assistência
composta por centenas de jovens, várias figuras ilustres do
desporto paralímpico e do desporto adaptado e alguns
representantes do poder central e local, tendo sido
apadrinhado pelo Presidente da Federação Portuguesa de
Voleibol, Vicente Araújo, bem como pelos atletas Ana
Freches, Juliana Antunes Rosas (campeã nacional de
Voleibol de Praia) e Carlos Teixeira, libero da Selecção
Nacional no Campeonato do Mundo de 2002, realizado na
Argentina, e no qual Portugal conseguiu um histórico 8.º
lugar final.

"Histórico" foi igualmente a palavra que Carlos Teixeira
utilizou para definir o «1.º Encontro de ParaVolei_faz + por
ti!», um espectáculo "emotivo e instrutivo"que entusiasmou
os próprios padrinhos.

"Histórico" foi igualmente a palavra que Carlos Teixeira
utilizou para definir o «1.º Encontro de ParaVolei_faz + por
ti!», um espectáculo "emotivo e instrutivo"que entusiasmou
os próprios padrinhos.
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ParaVolei
O Castêlo da Maia GC, um dos históricos do Voleibol
português, e a Associação Portuguesa de Deficientes Delegação de Braga mereceram ter um palco e uma
audiência à altura para mostrarem o trabalho notável que
têm vindo a desenvolver em pouco tempo, sobretudo na
motivação dos seus atletas, que impressionam pela forma
como se entregam à prática da modalidade e, sobretudo,
pelo espírito de entreajuda, amizade e alegria.
O «1.º Encontro de ParaVolei_faz + por ti!», organizado pelo
departamento de ParaVolei da Federação Portuguesa de
Voleibol, serviu de demonstração destes valores
consubstanciados no jogo de Voleibol Sentado que contou
com uma extraordinária audiência marcada pela juventude e
inserida num universo de mais de 1400 miúdos que
competiram no chamado Dia do Mini-Voleibol, em mais de
100 campos de Mini-Voleibol montados no já de si
impressionante Complexo Desportivo de Lousada, numa
organização que envolveu uma federação, a maior associação
regional de Voleibol e a maioria dos clubes federados numa
verdadeira festa desportiva e de inclusão social.
Vídeo: https://goo.gl/Fg1x5a | Fotos: https://goo.gl/WU7KYG
O ParaVolei engloba o Voleibol Sentado e o inVolei.
Mais informações: www.fpvoleibol.pt/paravolei
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Notícias

Europeus de Sub-19 Femininos
e Sub-20 masculinos
organizadores da Fase Final), Turquia,
Itália, Bulgária, França, Bielorrússia,
Rússia e Bélgica, faltando ainda apurar
os melhores classificados da 3.ª Ronda
de Qualificação, a disputar por Sérvia,
Croácia, Alemanha, Polónia, Finlândia,
Eslovénia, República Checa (2.ªs
classificadas nas poules da 2.ª Ronda)
e Letónia (3.ª melhor classificada das
poules da 2.ª Ronda).
A Selecção Nacional de Sub-19
Femininos disputou a Poule C,
realizada na cidade italiana de
Nápoles, tendo defrontado a Itália, a
Holanda e a Alemanha.
O Europeu disputa-se de 24 de Agosto
a 7 de Setembro nas cidades de Nitra
(Eslováquia) e de Gyor (Hungria).
As selecções da Turquia, Itália,
Bulgária, França, Bielorrússia, Rússia e
Bélgica apuraram-se directamente
para a Fase Final do Campeonato da
Europa de Sub-19 Femininos ao

vencerem as poules da 2.ª Ronda de
Qualificação em que estavam
inseridas.
Estão assim já apuradas as selecções
da Eslováquia e Hungria (países

As selecções da Itália, França, Rússia,
Turquia, Polónia, Eslovénia e Sérvia
qualificaram-se directamente para a
Fase Final do Campeonato da Europa
de Sub-20 Masculinos ao vencerem as
poules da 2.ª Ronda de Apuramento
em que estavam inseridas.
Às selecções da Bulgária (país
organizador da Fase Final), Itália,
França, Rússia, Turquia, Polónia,
Eslovénia e Sérvia juntar-se-ão os
melhores classificados da 3.ª Ronda
de Apuramento, a disputar por
Roménia, Espanha, República Checa,
Alemanha, Eslováquia, Ucrânia,
Bielorrússia (2.ªs classificadas nas
poules da 2.ª Ronda) e Dinamarca (3.ª
melhor classificada das poules da 2.ª
Ronda).
A Selecção Nacional de Sub-20
Masculinos disputou a Poule B, em
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Nápoles, tendo defrontado a Itália, a
Espanha e a Suécia.
O Europeu de Sub-20 Masculinos

disputa-se de 2 a 10 de Setembro na
Bulgária.

Notícias
Jardim acabou por ser surpreendida
(1-3: 15-25, 25-19, 17-25 e 14-25) em
casa.
Flávio Soares (Zelão) e Taylor Lee
Sander, ambos com 23 pontos, foram
os melhores pontuadores do jogo. O
central encarnado rubricou 9 pontos
no bloco.

SL Benfica terceiro na Challenge Cup
A equipa de seniores masculinos do
Sport Lisboa e Benfica esteve a um
passo de, tal como na época anterior,
garantir o apuramento para a final da
Challenge Cup.

Contudo, e depois de ter vencido, por
3-2 (18-25, 26-24, 25-16, 21-25 e 1512), o Calzedonia Verona em Itália, em
jogo da primeira mão da eliminatória
das meias-finais, a equipa de José

Na temporada passada, o seis
orientado por José Jardim rubricou
um percurso fabuloso, já que foi
campeão nacional, venceu a Taça de
Portugal e a Supertaça, atingindo a
final da Challenge Cup 2015, o único
título que fugiu à equipa da Luz em
2014/2015.
Em 2015/2016, o SL Benfica venceu a
Supertaça e a Taça de Portugal,
perdendo o título da I Divisão de Elite
para a AJ Fonte do Bastardo.

Manual de Técnicas do Treinador de Voleibol
disponível online
A Federação Portuguesa de Voleibol
lançou o primeiro manual de técnicas
do treinador, denominado Técnicas do
Treinador - Manual dos Cursos de
Grau I e II, que está já disponível na
versão online.
Um utensílio técnico muito
importante para todos os que lidam
com a Formação desportiva e
praticamente indispensável para os
treinadores de Voleibol, uma das mais
populares e espectaculares
modalidades a nível mundial, com
milhões de praticantes.
Segundo António Guerra, Técnico do
Departamento de Formação da FPV,
Seleccionador Nacional de Cadetes
Masculinos e responsável pela
coordenação dos manuais:
"O manual de técnicas do treinador
engloba os dois graus iniciais de
formação de treinadores, por
considerarmos importante os

treinadores terem conhecimento e
poderem vivenciar estas
competências na totalidade e pelo
facto de estes serem os graus de
entrada na modalidade para os
treinadores".

Esta publicação poderá ser visualizada
no seguinte endereço:
http://www.fpvoleibol.pt/area_tecnic
a/ebook_tecnicas_treinador.html
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