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Campeões Nacionais de Voleibol de Praia
coroados em Macedo de Cavaleiros

Os melhores do Gira-Volei
estiveram em Matosinhos
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«NÓS FAZEMOS PARTE! VOLEIBOL SOLIDÁRIO» – foi a
proposta da campanha de solidariedade levada a cabo pela
Federação Portuguesa de Voleibol durante a realização dos
jogos de todos os escalões (femininos e masculinos), com
especial ênfase nos jogos do Campeonato Nacional da I
Divisão, durante o mês de Dezembro e que pretendeu
apelar ao reconhecido espírito de solidariedade da Família
do Voleibol.
A iniciativa consistiu na recolha de alimentos não
perecíveis (cereais, massas, farinhas, leite, conservas, etc.),
bem como vestuário, calçado, produtos de limpeza e
higiene pessoal, que foram posteriormente entregues à
instituição C.A.S.A.:
http://casa-apoioaosemabrigo.org/contactos.html).
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Mundial 2018

Portugal organiza Poule
de Qualificação Europeia
Todos os jogos serão verdadeiras batalhas
A Selecção Nacional de Seniores Femininos, orientada por
António Guerra, vai disputar a Poule F da 2.ª Ronda Europeia
de Apuramento para o Campeonato do Mundo 2018,
composta ainda por Alemanha [9.ª classificada no último
Mundial e 5.º classificada no Europeu 2015], França,
Finlândia, Eslovénia e Estónia.
A Poule F, agendada para os dias 30 de Maio a 4 de Junho de
2017, será organizada pela FPV, sob a égide da FIVB e da CEV.
"Já sabíamos que seria uma poule muito difícil mas não
esperávamos que fosse tão equilibrada por cima.
A Alemanha será, teoricamente, a favorita do grupo e as
restantes adversárias são todas de excelente nível e muito
equilibradas entre si, sendo que nas últimas competições
ganharam e perderam umas com as outras. É um grupo onde
não há equipas mais fracas ou acessíveis, pelo que todos os
jogos serão uma verdadeira batalha.
Jogar em casa e com o nosso público terá de ser um factor a
nosso favor e poderá fazer toda a diferença, se não
acusarmos a pressão.
Como já demostrámos anteriormente, tudo faremos para
alcançar os nossos objectivos e valorizar cada vez mais o
Voleibol nacional”, salienta o Seleccionador Nacional.

Composição das Poules da 2.ª Ronda:
Poule A
Croácia (org.), Rússia, Hungria, Grécia, Áustria e Geórgia
Poule B
Polónia (org.), Sérvia, República Checa, Chipre e Islândia
Poule C
Bulgária (org.), Turquia, Roménia, Suíça, Montenegro e Kosovo
Poule D
Bélgica (org.), Itália, Bielorrússia, Espanha, Letónia e BósniaHerzegovina
Poule E
Azerbaijão (org.), Holanda, Israel, Ucrânia, Dinamarca e Noruega
Poule F
Portugal (org.), Alemanha, França, Finlândia, Eslovénia e
Eslovénia e Estónia
Os primeiros classificados de cada poule qualificam-se
directamente para a fase final, que será organizada pelo
Japão e na qual tem também a presença assegurada a
selecção dos Estados Unidos, actual campeã mundial.
Os segundos classificados das seis poules da 2.ª Ronda
apuram-se para a 3.ª Ronda, que será disputada de 22 a 27
de Agosto e qualifica os dois primeiros dessa fase para o
Mundial 2018.
Informações adicionais: www.cev.lu / www.fivb.com
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Mundial 2018

Selecção de Masculinos
com tarefa complicada
Bélgica e Eslovénia são os adversários a (a)bater
A Selecção Nacional de Seniores Masculinos, orientada por
Hugo Silva, vai disputar a Poule C na 2.ª Ronda Europeia de
Apuramento para o Campeonato do Mundo de 2018 –
organizada pela Eslovénia de 23 a 28 de Maio de 2017 –
juntamente com a Bélgica, a Geórgia, a Letónia e Israel.
"Como se previa, a nossa poule não será nada fácil, pois,
apurando-se apenas duas selecções, a tarefa complica-se com
a presença da Eslovénia [vice-campeã europeia em 2015] e
da Bélgica neste grupo. Com a Letónia, acredito que será uma
luta interessante, uma vez que Israel e Geórgia são
adversários teoricamente mais acessíveis.
São cinco jogos consecutivos, o que, para nós, é outro
handicap, uma vez que vai implicar não poder fazer muitas
mexidas em função da nossa heterogeneidade.
Uma coisa é certa: faremos tudo para nos apurarmos",
promete o Seleccionador Nacional.

Composição das Poules da 2.ª Ronda:
Poule A
França (org.), Alemanha, Turquia, Ucrânia, Azerbaijão e Islândia
Poule B
Holanda (org.), Eslováquia, Grécia, Áustria, Luxemburgo,
República da Moldova
Poule C
Eslovénia (org.), Bélgica, Portugal, Letónia, Israel e Geórgia
Poule D
Estónia (org.), Rússia, Montenegro, Roménia, Hungria e Kosovo
Poule E
Croácia (org.), Sérvia, Bielorrússia, Dinamarca, Suíça e Noruega
Poule F
República Checa (org.), Finlândia, Espanha, Suécia, Chipre e
Irlanda do Norte
Os primeiros classificados de cada poule qualificam-se
directamente para a fase final, que será organizada em
conjunto pela Itália e pela Bulgária e na qual tem também a
presença assegurada a selecção da Polónia, actual campeã
mundial.
Os segundos classificados das seis poules da 2.ª Ronda
apuram-se para a 3.ª Ronda, que será disputada de 15 a 20
de Agosto e qualifica o vencedor para o Mundial 2018.
Informações adicionais: www.cev.lu / www.fivb.com
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Liga Mundial 2017

Portugal joga na Eslováquia,
Holanda e Egipto
A Liga Mundial regressa em força em 2017.
O Conselho da Liga Mundial da FIVB volta a apostar no
formato de competição adoptado na edição anterior e que
divide as selecções em dois grupos de 12 equipas (Grupos 1
e 2) e um grupo de 8 (Grupo 3).
O Grupo 2, no qual Portugal se sagrou vice-campeão em
2016 (Matosinhos), é composto por 12 selecções: Austrália,
Portugal, Holanda, República Checa, Japão, Egipto,
Eslovénia, Coreia do Sul, Turquia, Finlândia, Eslováquia e
China.
Esta edição da Liga Mundial prolonga-se de 2 a 25 de Junho.
A Fase Intercontinental do Grupos 2 será disputada ao longo
de três semanas, de 2 a 18 de Junho.
A Final 4 do Grupo 2, disputada pelos três melhores
classificados na Fase Intercontinental e pelo país
organizador, realiza-se nos dias 23, 24 e 25 de Junho.
A Selecção Nacional de Seniores Masculinos começa por
defrontar, na Eslováquia (2 a 4 de Junho), as selecções da
Eslováquia, do Japão e da Austrália.
Seguidamente, defronta a Holanda, o Egipto e a República
Checa, numa poule organizada pela Holanda (9 a 11 de
Junho).
Nos dias 16 a 18 de Junho, Portugal mede forças com as
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selecções da Eslovénia, da Finlândia e do Egipto, neste país
africano.
A Selecção Nacional volta assim a defrontar uma das suas
maiores rivais nos últimos anos, a Holanda, a quem venceu, por
3-1, no caminho para a final na última edição da Final 4 do
Grupo. Ver vídeo:
https://www.facebook.com/fpvoleibol/videos/1254931447850901
Mais informações: www.fivb.com

Liga Mundial 2017

Brasil vence Desafio de Ouro diante
de dezenas de milhares de espectadores
A Selecção Nacional de Seniores Masculinos enfrentou, em
Brasília, no princípio de Setembro, o Brasil, tricampeão
olímpico, no chamado Desafio de Ouro, evento constituído
por dois jogos disputados em estádios de futebol, um em
Curitiba, perante mais de 33 mil espectadores, e o outro em
Brasília, diante de mais de 40 mil pessoas nas bancadas, e
que se inseriu nas comemorações da conquista da medalha
de ouro olímpica pela selecção orientada por Bernardo
Rezende (Bernardinho), servindo ainda para assinalar a
despedida do já lendário libero brasileiro Serginho (Sérgio
Dutra Santos), que disputou o seu último jogo com a
camisola do seu país.
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Mundial 2017

Selecções
de Sub-21
e Sub-20 vão
«jogar em casa»

As poules europeias de qualificação para os Campeonatos
do Mundo de Sub-21 Masculinos e de Sub-20 Femininos,
ambas a realizar, de 6 a 8 de Janeiro de 2017, na cidade de
Viana do Castelo, serão disputadas no Centro Cultural de
Viana do Castelo, pavilhão que fará a sua estreia desportiva
internacional com a realização das poules de qualificação.
Hugo Silva, Coordenador Nacional das Selecções e Treinador
Principal dos Sub-21, destacou:
“Para nós, é uma motivação extra disputarmos estas poules
em Viana do Castelo, porque é uma cidade do Voleibol, com
gerações de praticantes e que sabe ver e discutir a
modalidade.
Os «manos» Cunha [gémeos Miguel e Bruno] são naturais
desta cidade acolhedora e, tal como eles, sentimo-nos em
casa sempre que estamos em Viana do Castelo”.
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Mundial 2017

Estrelas ascendentes iluminam Viana
A cidade minhota vai acolher, assim, os mais promissores jogadores e jogadoras europeus de Voleibol indoor, alguns dos
quais poderão vir a fazer parte do firmamento de estrelas mundiais da modalidade num futuro não muito longínquo.
Nos Sub-21 masculinos, Portugal começa por jogar com a Áustria no dia 6, mede forças com a Holanda no dia seguinte e
enfrenta a Sérvia no terceiro e último dia da competição.
Todos os jogos da turma das quinas serão disputados às 20h30 no Centro Cultural de Viana do Castelo.
O campeão e o vice-campeão europeu, respectivamente Polónia e Ucrânia, só entram em acção na 2.ª Ronda de
Qualificação. Os 1.ºs classificados de cada poule, bem como os dois melhores 2.ºs classificados, apuram-se para a 2.ª Ronda
de Qualificação.

Itália vence Torneio das 8 Nações
As selecções italianas de Sub-17 femininos e Sub-18
masculinos conquistaram o primeiro lugar no Torneio das 8
Nações, disputado, respectivamente, em Portugal e na
Holanda. O Volei TV transmitiu em directo, em sistema de
live streaming, todos os jogos do Torneio das 8 Nações de
Sub-17 disputados no Centro de Desportos e Congressos de
Matosinhos.
Na final, as transalpinas bateram, de forma categórica (3-0:
25-18, 25-21 e 25-20) as alemãs, as únicas adversárias que
lhes tinham infligido uma derrota (2-3) na fase de grupos.
Em Sub-18, os italianos venceram o Torneio das 8 Nações
realizado na cidade holandesa de Harderwijk, ao superarem
(3-1: 27-25, 25-18, 22-25 e 25-16) a Bélgica no jogo de
atribuição dos 1.º e 2.º lugares.
Mais informações em
www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/20160731-355_8n.html
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Supertaça 2016 [Masculinos]

SL Benfica ergue sexto troféu consecutivo
O SL Benfica conquistou a sua sexta Supertaça de seniores
masculinos consecutiva ao derrotar a Associação de Jovens
da Fonte do Bastardo, campeã nacional em título, pela
margem máxima (3-0: 25-18, 25-22 e 25-17), no dia 22 de
Outubro, no Pavilhão Cidade de Viseu.
Joan Diaz (Che), com 14 pontos, foi o melhor pontuador do
jogo, seguido de Raphael Oliveira (Rafa), com 13. João
Freitas e Caíque Silva, ambos com 9 pontos, foram os
melhores pontuadores da AJF Bastardo.
A 19.ª edição* da Supertaça foi organizada pela Federação
Portuguesa de Voleibol, com a colaboração da Câmara
Municipal de Viseu e da Associação de Voleibol de Viseu.
Desde 1988/89 até à actualidade, várias equipas de seniores
masculinos rubricaram o seu nome na lista dos vencedores
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deste troféu disputado pelo campeão nacional e pelo
vencedor da Taça de Portugal, com destaque para o SL
Benfica*, que no seu historial, ergueu o troféu por seis
vezes, o Castêlo da Maia GC, por cinco vezes, e para o SC
Espinho, com 4 vitórias. O Sporting CP, com três triunfos, e o
Leixões SC (1) completam o leque de vencedores.
*Em 1989/1990, o SL Benfica venceu a Taça Federação, que
foi disputada por várias equipas.
Ver declarações em
https://www.facebook.com/fpvoleibol/videos/1339600962717282

Supertaça 2016 [Femininos]

Porto Vólei estreia-se a vencer
A equipa de seniores femininos do Porto Vólei 2014 ergueu
a primeira Supertaça do seu historial ao vencer, pela
margem máxima (3-0: 25-21, 25-18 e 25-20), o Atlético VC,
no Pavilhão Gimnodesportivo de Vila Flor, no dia 23 de
Outubro, em jogo que contou com a arbitragem de António
Vaz de Castro (AV Viseu) e Nuno Maia (AV Braga).
Entrando da melhor forma no jogo, o Porto Vólei não
permitiu grandes veleidades à equipa titular do troféu, que,
para além do mais, ainda se viu privada, desde o começo do
segundo set, de Vanessa Rodrigues, nas palavras do
treinador do AVC “a melhor distribuidora portuguesa”.
Imparável, a equipa de Manuel Almeida carimbou o triunfo
com um ponto no ataque da autoria de Tânia Oliveira (ex-AVC).
Aline Wime, com 12 pontos, Lauren Washburn, Aline Timm
e Luana Gomes, com 10 pontos, foram as melhores
pontuadoras do jogo.

A 15.ª edição da Supertaça foi organizada pela Federação
Portuguesa de Voleibol, com a colaboração da Câmara
Municipal de Vila Flor.
Na lista dos vencedores deste troféu disputado pelas
campeãs nacionais e pelas vencedoras da Taça de Portugal,
o destaque vai para o Castelo da Maia GC, que, no seu
historial, ergueu o troféu por seis vezes consecutivas.
O Boavista FC, com três vitórias, o Leixões SC e o CR Estrelas
Avenida, com dois triunfos, e o Atlético VC e o Porto Vólei,
com um, completam o leque de vencedores.
Ver declarações:
https://www.facebook.com/fpvoleibol/videos/vb.21573368
1770688/1340384572638921/?type=2&theater
Momentos da vitória:
https://www.facebook.com/fpvoleibol/videos/1340351435975568
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Voleibol de Praia

Juliana Rosas / Tânia Oliveira 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 sétima vez consecutiva,
na Praia da Ribeira, na Albufeira do Azibo, em Macedo de
Cavaleiros, uma das 7 maravilhas de Portugal.
Juliana Antunes Rosas e Tânia Oliveira revalidaram o ceptro
conquistado no ano passado ao superarem (2-1: 18-21, 21-9
e 15-7) Vanessa Paquete/Joana Resende.
Ana Freches e Raquel Lacerda subiram ao último degrau do
pódio após vencerem (2-1: 21-19, 20-22 e 15-10) Daniana
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Voleibol de Praia

Esteves/Joana Gonzalez.
Campeões em 2010, 2011, 2012 e 2014, Roberto e Kibinho
recuperaram o ouro ao superarem, na Final, a
surpreendente dupla Fabrício Barros / José Pedro Monteiro
por 2-1 (13-21, 21-18 e 15-11).
No jogo de atribuição dos 3.º e 4.º lugares, João Simões /
Miguel Tavares Rodrigues superiorizaram-se (2-1: 14-21, 2117 e 15-11) a Januário Silva e Sebastião Leão.
Mais informações:
www.fpvoleibol.pt/CNVP2016
www.facebook.com/fpvoleibol
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Voleibol de Praia

Espectáculo regressa
às areias de Espinho

A cidade de Espinho vai voltar a receber uma competição de
Voleibol de Praia organizada sob a égide da Federação
Internacional de Voleibol (FIVB).
O evento, incluído no calendário mundial para 2017 desta
variante do Voleibol, está agendado para os dias 28 a 30 de
Julho, será disputado por duplas de seniores masculinos e
organizado pela Federação Portuguesa de Voleibol, em
colaboração com a autarquia local.
Em 2009, Espinho recebeu o Campeonato da Europa de Sub18, depois de, no ano anterior, ter sido palco do Europeu de
Sub-23, em masculinos e femininos.
Recorde-se que, ininterruptamente, durante 13 anos [de 1995
a 2007], a Praia da Baía acolheu o Open de Portugal,
considerada uma das mais apetecidas etapas do Circuito
Mundial (World Tour).
Miguel Maia / João Brenha foi a dupla espinhense de Voleibol
de Praia mais famosa a nível nacional e uma das mais
célebres e duradouras a nível internacional.
Aliás, ex-olímpicos Miguel Maia e João Brenha, que atingiram
o 4.º lugar nos torneios de Voleibol de Praia em Atlanta 1996
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e Sydney 2000 e um 9.º lugar em Atenas 2004, receberam a
Medalha de Mérito do COP, que se destina a "galardoar
desportistas que tenham prestado serviços relevantes ao
Desporto Nacional ou ao Olimpismo".
Informações adicionais em www.fivb.com

Voleibol de Praia

Portugal conquista ouro nos X Jogos CPLP
medalha de ouro e Inês Pereira e Valéria Rodrigues foram
medalhadas com a prata.
Em 2014, as duplas Ricardo Cardoso / Tomás Sousa e Beatriz
Pinheiro / Inês Castro conquistaram a medalha de prata nos
torneios de Voleibol de Praia dos IX Jogos CPLP, que decorreram
em Angola.
Ainda em 2014, as duplas Diogo Maia/Tomás Silva e Vanessa
Paquete/Daniela Silva foram vice-campeãs do Torneio de Sub-21
da WEVZA, na Albufeira do Azibo.

As duplas portuguesas de Voleibol de Praia Beatriz Rodrigues /
Matilde Calado e Leandro Firmino e Vasco Moura foram
medalhadas com o ouro nos X Jogos Desportivos da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP),
disputados na Ilha do Sal, em Cabo Verde.
A Comitiva Portuguesa foi ainda constituída pelos treinadores
Sérgio Soares e João Pedro Vieira, o Chefe de Delegação
Teodemiro de Carvalho e a árbitra Sandra Devesa.
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.

Em 2015, e no regresso a Macedo de Cavaleiros, Diogo
Pereira/Bruno Santiago foram medalhados com o ouro em Sub19 e Francisco Pombeiro/José Jardim com a prata em Sub-21.
Ainda em Sub-19, Bárbara Freitas/Sara Mendonça e João Nuno
Pedrosa/João Alves alcançaram o 4.º lugar nos torneios da WEVZA.
Este ano, a dupla formada por Gabriela Coelho e Vanessa
Paquete classificou-se no 9.º lugar no Campeonato da Europa
de Sub-22, disputado em Salónica, na Grécia.

A história recente do Voleibol de Praia nacional no que diz
respeito aos escalões mais jovens tem apresentado resultados
dignos de registo.
A dupla Mariana Filipe Alexandre/Joana Neto, atletas do Centro
de Alto Rendimento de Voleibol de Praia da FPV (CTARVP),
rubricou mesmo uma página de ouro no desporto português ao
alcançar, pela primeira vez no historial do Voleibol de Praia
nacional em femininos, a medalha de prata no Campeonato da
Europa de Sub-18.
José Pedrosa e José Teixeira foram os primeiros portugueses a
sagrarem-se campeões europeus de Sub-23, em Esposende, em
2001, depois de, em 1996, Jorge Alves e João Silva terem sido
vice-campeões europeus de Sub-20, em Jurmala, na Letónia. Em
1997, os mesmos José Pedrosa e José Teixeira tinham sido
medalhados com o bronze no Europeu de Sub-20, em Zagreb,
na Croácia.
Em 2013, Juliana Antunes Rosas e Tânia Oliveira venceram, no
Porto, o Europeu Universitário e, em 2014, Rosa Couto e Marta
Hurst, campeãs nacionais de seniores, atingiram o 5.º lugar na
classificação geral do Mundial Universitário, disputado também
na Cidade Invicta. Igualmente em 2013 e no Porto, Diogo Maia /
Tomás Silva e Francisco Pombeiro / Bernardo Martins
alcançaram um excelente 9.º lugar no Campeonato do Mundo
de Sub-19.
Nos VIII Jogos Desportivos CPLP, disputados na Foz do Lizandro,
na Ericeira, Diogo Maia e António Nazário conquistaram a
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ParaVolei

Vieira do Minho acolheu
o 6.º Encontro ANDDI/FPV

Vieira do Minho recebeu no dia 7 de Dezembro um bem
animado 6.º Encontro Experimental de ParaVolei ANDDI/FPV,
que juntou no Pavilhão Municipal Prof. Aníbal Nascimento,
dezenas de participantes e convidados, entre os quais: Escola
B/S Vieira de Araújo/ CAVA (Vieira do Minho), Agrupamento
de Escolas Gonçalo Sampaio (Póvoa de Lanhoso),
CERCIBRAGA, Clube APPACDM Gaia, Instituto D. João Novais e
Sousa (Braga), MAPADI (Póvoa de Varzim), MADI (Vila do
Conde) e Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde.
O 6.º Encontro Experimental de ParaVolei ANDDI/FPV inseriuse no CAVA.NET 2016, evento que comemorou o Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência, assinalando ainda
os 26 anos da ANDDI-Portugal e os 11 anos do CAVA - Clube
Amigos de Vieira.
Esta actividade, que teve o apoio da Câmara Municipal de
Vieira do Minho, representada pelo Presidente António
Cardoso Barbosa, e do Instituto Português do Desporto e
Juventude (IPDJ), contou com a presença de Carlos Dias,
Coordenador Nacional do Voleibol Escolar, e das atletas de
Voleibol de Praia e de Voleibol Indoor, Ana Freches (GC
Vilacondense) e Fabiola Gomes (Atlético VC).
Ver vídeos e fotos em www.facebook.com/fpvoleibol
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ParaVolei

A FPV, representada pelo seu Presidente, Álvaro Lopes, e a
ANDDI-Portugal, através do seu Presidente Fausto Pereira, e na
presença do Vice-Presidente José Costa Pereira, assinaram um
Protocolo de Cooperação entre as duas instituições, no final do
CAVA.NET 2016. O Presidente da FPV salientou que esta
"iniciativa cumpre, mais uma vez, um dos grandes desígnios da
Federação Portuguesa de Voleibol, o de contribuir para a
inclusão social através da prática desportiva", enquanto José
Costa Pereira, Vice-Presidente da Associação Nacional de
Desporto para a Deficiência Intelectual (ANDDI-Portugal),
reconheceu que "em poucos meses, a colaboração entre as
duas instituições deu já muitos frutos".
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Gira-Volei e Kinder Cup

Campeões nacionais
do Azibo para Matosinhos

As finais do Encontro Nacional de Gira-Volei e de Gira +
decorreram no Complexo Desportivo Óscar Marques, em
Matosinhos, no dia 9 de Julho.
Foram 216 os atletas que disputaram as finais do Encontro
Nacional de Gira-Volei, que, devido à chuva, não tinha
terminado no dia 29 de Maio, na Albufeira do Azibo, em
Macedo de Cavaleiros.
Aproveitando a realização, no Centro de Desportos e
Congressos de Matosinhos, da Final Four da Liga Mundial de
2016, os gira-atletas assistiram ao jogo em que a Selecção
Nacional de Seniores Masculinos se sagrou vice-campeã do
Grupo 2.
Foram cerca de 700 os gira-atletas que explanaram o seu
melhor Voleibol nos 57 campos montados no relvado na
Praia da Ribeira, na Albufeira do Azibo, em Macedo de
Cavaleiros.
Sob a forte ameaça da chuva, os participantes deram o litro
para concluírem a fase de grupos do Encontro Nacional,
antes de este ter sido dado como adiado para Matosinhos…
"A FPV tem feito um papel extraordinário na ligação do
Litoral com o Interior, trazendo para cá os seus eventos.
Infelizmente, o S. Pedro não ajudou e o tempo que se fez
sentir não esteve de acordo com a grandiosa festa que aqui
se proporcionava", ", afirmou Manuel Moreno, Presidente
da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros.
Lista dos campeões nacionais de Gira-Volei e Gira+ aqui:
www.fpvoleibol.pt/noticias/2016/GV_G+_class2016.pdf
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Foram cerca de duzentos os atletas que disputaram o
Encontro Nacional de Voleibol ao Ar Livre / Kinder Cup 2016,
organizado pela Federação Portuguesa de Voleibol no
Complexo Desportivo Óscar Marques, em Matosinhos.
Após competirem pelos respectivos títulos, os atletas
tiveram uma recompensa extra: puderam assistir ao jogo
decisivo da Final Four do Grupo 2 da Liga Mundial 2016,
disputado pelas selecções de Portugal e do Canadá e
interagir com os jogadores da Selecção Nacional de Seniores
Masculinos.

Encontro Nacional de Monitores

IX Encontro Nacional de Monitores «ensinou» em Lisboa…
O IX Encontro Nacional de Monitores de Gira-Volei decorreu
no dia 3 de Dezembro, nas instalações da Faculdade de
Motricidade Humana (FMH), em Lisboa.
Organizado pela FPV, em colaboração com a Associação de
Voleibol de Lisboa e o apoio da FMH, esta edição
desenvolveu o tema «Gira-Volei do Nível I ao Nível II» e
contou com prelectores especializados, como Leonel
Salgueiro, Director Técnico Nacional, Carlos Prata,
Responsável pelo Departamento de Formação da FPV,
Marco Silva, Técnico Regional de Gira-Volei da AV Lisboa, e

Pelágio Moreira, Coordenador do Voleibol na Esc. Pedro
Eanes Lobato.
Moderado por Leonel Salgueiro, Director Técnico Nacional, e
Vítor Pereira, Coordenador Nacional do Gira-Volei, o evento
reuniu cerca de 70 participantes, entre responsáveis e
monitores dos centros de Gira-Volei, dirigentes e directores
técnicos das associações regionais de Voleibol, técnicos
superiores das câmaras municipais, professores de todos os
graus de ensino, alunos do Ensino Superior, atletas e outros
interessados.
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Encontro Nacional de Monitores
… E no Porto
O IX Encontro Nacional de Monitores de Gira-Volei realizou-se
no dia 10 de Dezembro, no Auditório Dr. Fernando Jorge de
Araújo Barros, na sede federativa (sessão teórica), e no Pavilhão
da Escola Carolina Michaelis (sessão prática), na Cidade Invicta.
Organizado pela FPV, em colaboração com a Associação de
Voleibol do Porto, esta edição desenvolveu o tema «Gira-Volei
do Nível I ao Nível II» e contou com prelectores especializados,
como Vítor Pereira, Coordenador Nacional do Gira-Volei, Carlos
Prata, Responsável pelo Departamento de Formação da FPV,
Miguel Cardoso, Director Técnico Regional da AV Porto, e José
Meireles, Treinador do Clube Colégio do Rosário.
A escolha para moderadores recaiu em Hugo Gonçalves,
Coordenador Nacional do Gira-Volei, e Carlos Prata, Responsável
pelo Departamento de Formação da FPV.
Fotos e vídeos: https://www.facebook.com/fpvoleibol

Gira-Praia: III Encontro Nacional de Monitores em Loulé
Loulé, no distrito de Faro, foi a cidade algarvia escolhida
para acolher, no passado dia 10 de Dezembro, o III Encontro
Nacional de Monitores de Gira-Praia, organizado pela
Federação Portuguesa de Voleibol, em colaboração com a
Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve (AVAL).
O evento realizou-se na Sala da Assembleia Municipal de
Loulé e teve como participantes responsáveis e monitores
dos centros de Gira-Praia, responsáveis e monitores dos
centros de Gira-Volei, dirigentes e directores técnicos das
associações regionais de Voleibol, entre outros.
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Sob o lema «Gira-Praia: De Centros Gira-Praia a Clubes de
Voleibol de Praia… a transformação necessária!», o III
Encontro Nacional contou com prelectores especializados,
como Leonel Salgueiro, Director Técnico Nacional, Rúben
Lança, Director Técnico Regional da AVAL, e José Lopes,
Responsável pelo Centro Gira-Praia de Lagos.
A função de moderador esteve a cargo de Ricardo Rocha,
Seleccionador Nacional de Voleibol de Praia e responsável
pelo Gira-Praia a nível nacional.

Notícias

Novos Órgãos Sociais
da FPV tomaram posse
Os Órgãos Sociais da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) para o quadriénio 2016/2020, cuja nova Direcção, liderada por
Álvaro Lopes, foi eleita no dia 17 de Setembro, tomaram posse no dia 13 de Outubro, em cerimónia que decorreu no Auditório
Fernando Jorge de Araújo Barros, na sede federativa.
Composição dos Órgãos Sociais da FPV para o quadriénio de 2016/2020: www.fpvoleibol.pt/orgaos_sociais.html

A AFV-PLP já nasceu!
Como seria de prever, a primeira
competição organizada e dinamizada
pela AFV-PLP será de Voleibol de Praia,
está já agendada para o Junho de 2017,
na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e
envolve duplas de seniores femininos e
masculinos.

A Federação Portuguesa de Voleibol
(FPV) e as Federações de Voleibol de
Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique e S. Tomé e Príncipe
deram no dia 13 de Dezembro o
primeiro passo para a criação da
Associação de Federações de Voleibol
de Países de Língua Portuguesa (AFVPLP), na sede da FPV, na cidade do
Porto. A AFV-PLP será presidida por
Vicente Araújo, Vice-Presidente da FPV.

Vicente Araújo, Vice-Presidente da FPV,
e Khalid Cassam, José Luís Martinho de
Jesus, António Carlos Rodrigues e
Aníbal Pereira Batista, em
representação, respectivamente, das
federações de Moçambique, S. Tomé e
Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau,
tiveram já hoje uma reunião de
trabalho da AFV-PLP, cujos objectivos
principais são "promover a expansão e
popularidade do Voleibol e do Voleibol
de Praia, em todas as suas formas" e
"realizar, periodicamente, eventos e

competições desportivas", de modo a
"atrair a atenção e o interesse dos
diferentes Governos" no desenvolvimento da prática do Voleibol.
AFV-PLP
Constituição dos Órgãos Sociais
Presidente
Vicente Araújo (Portugal)
Vice-Presidente
Khalid Cassam (Moçambique)
Secretário-Geral
José Luís Jesus (S. Tomé e Príncipe)
Vogais
Mário Oliveira (Portugal)
Aníbal Batista (Guiné-Bissau)
Conselho Fiscal
António Carlos Rodrigues (Cabo Verde)
Teodemiro de Carvalho (Portugal)
Valentim Domingos (Angola)
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