Acta da Assembleia Geral Ordinária

---------- Aos vinte e oito dias do mês de Março dois mil e vinte, pelas dez horas e trinta minutos, teve lugar
via videoconferência a Assembleia Geral Ordinária da Federação Portuguesa de Voleibol, dando
cumprimento à convocatória enviada aos sócios ------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia foi dirigida pelo Presidente da Assembleia Geral José Manuel de Araújo Barros e
secretariada pelo Secretário-Geral da Federação Portuguesa de Voleibol, Teodemiro Carvalho.------------------------- Em representação da Associação de Voleibol do Porto, esteve presente o Delegado Nuno Gil Vilela
Rafael; da Associação de Voleibol de Lisboa, Paulo António Rebordão Pires Gonçalves, Pedro Miguel Neves
Marques e Cristina Maria Loureiro da Silva; da Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve, Filipa Alves
Sarmento Lopes e Cristina Maria Mendonça Vasconcelos Teixeira; da Associação de Voleibol de São Miguel,
Bruno Miguel Borges Noronha e Emanuel Norberto Lourenço S. Cordeiro; da Associação de Voleibol de
Braga, Mário Bento Brito Nóbrega Ramos Azevedo; da Associação de Voleibol de Coimbra, Paulo Jorge
Domingos Custódio ; da Associação de Voleibol da Guarda, Nuno Ricardo Dias Lemos e João Agostinho
Sequeira Pires Barbosa; da Associação de Voleibol da Ilha Terceira, Francisco Paulo Severino Moniz de
Oliveira e Margarida de Fátima Pessoa Pires; da Associação de Voleibol da Madeira, Edgar Garrido Gouveia
e Jorge Manuel Alves Caldeira; da Associação de Voleibol de Viana do Castelo, José Luís Garcia Martins
Cavalheiro e Fernando Joaquim Gomes da Silva; da Associação de Voleibol da Ilha de Santa Maria, Augusto
Mendonça e Vítor Bairos; da Associação de Desportos da Ilha do Faial, Francisco Botelho; da Associação de
Voleibol da Ilha do Pico, Laura Cristina Azevedo Jora; da Associação de Voleibol de Trás-Os-Montes, Paulo
Alexandre Vicente dos Santos João e Paulo Alexandre da Silva Barreira; da Associação de Voleibol de Leiria,
Catarina Isabel Nogueira Teles e Bruno Miguel Rodrigues Sequeira; da Associação de voleibol de Viseu, Artur
Pombinho de Lucena e Rui Paulo Ferreira Medeiros; da Associação de Voleibol das Flores, Raimundo
Fernando Furtado Lima; da Associação Nacional de Árbitros de Voleibol, Manuel Domingos Vasconcelos
Tavares, Diogo da Rocha Geraldes, Raquel Fernanda Maia Portela e Sofia Rodrigues da Costa; da Associação
Nacional de Treinadores de Voleibol, Rui Pedro Teixeira Silva, José Jorge Mendes Fernandes e Bruno
Guilherme Teixeira da Fonseca.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Direcção da Federação Portuguesa de Voleibol esteve representada, pelo Vice-Presidente,
Vicente Henrique Gonçalves de Araújo e pelos Directores Arnaldo Manuel de Oliveira Rocha, Mário Martins
de Oliveira e Elias da Silva. Estiveram igualmente presentes o Secretário-Geral, Teodemiro de Carvalho, o
Assessor Jurídico, Rogério Pedro Oliveira, o Economista da FPV, João Nuno e o Director Técnico Nacional,
Leonel Boaventura Salgueiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Antes de se iniciarem os trabalhos, procedeu-se à verificação dos delegados presentes e à
confirmação do número de votos, 36 (trinta e Seis).------------------------------------------------------------------------

---------- O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, após ter aberto os trabalhos da Assembleia,
cumprimentou todos os presentes e manifestou, perante o momento atribulado que o País atravessa, a sua
solidariedade para com todos e sobretudo para com aqueles que estão na linha da frente do combate a
esta pandemia Mundial. Mais Informou que, de acordo com os termos da convocatória, a realização desta
Assembleia por videoconferência, não deixa de ser a única via legítima encontrada para se poder de forma
fácil e simples e, sem que ninguém tenha que sair de suas casas, demonstrar um sinal da vitalidade do
voleibol.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De seguida e antes de abrir as inscrições para o período antes da ordem do dia, submeteu para
aprovação a acta da Assembleia Geral Ordinária de 07 de Dezembro de 2019, tendo esta sido aprovada por
unanimidade dos presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inscreveram-se, para intervir no período antes da ordem do dia o delegado da Associação Nacional
de Árbitros de Voleibol (ANAVOL), Diogo Geraldes, o delegado da Associação de Voleibol de Viseu, Artur
Pombinho e o delegado da Associação de Voleibol de Trás - Os - Montes, Vicente João.----------------------------------- De imediato o Presidente da Mesa, deu a palavra ao delegado Diogo Geraldes, que após ter
cumprimentado todos os presentes, subscreveu as palavras do Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
manifestando toda a solidariedade da ANAVOL, para com a FPV e sua Direcção. Mais referiu que, atento o
momento crítico que vivemos, o futuro é incerto mas sabe que o voleibol não seguirá igual e que o futuro
da arbitragem deverá passar necessariamente por um contexto e núcleo formativo diferente.--------------------------De seguida, tomou a palavra o delegado Artur Pombinho, que aproveitou para se mostrar solidário
com todas as entidades, tendo ainda questionado sobre a realização ou não do Encontro Nacional do Gira
Volei.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi dada a palavra ao delegado Vicente João, o qual após ter cumprimentado todos os presentes
sugeriu que, atento à fase difícil e crítica que o País vivencia, seria de promover um estreitar das relações
entre as várias Associações e a FPV, por forma a se promover a continuidade de um bom trabalho.--------------------Seguidamente, tomou da palavra o Vice-Presidente Vicente Araújo, que cumprimentou todos os
presentes, subscreveu as palavras proferidas pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, sobre a crise
que vivemos, e reforçou estar a Federação atenta e disponível, dentro dos seus possíveis, para ajudar todos
aqueles que precisem e solicitem a sua ajuda. Certamente não será uma tarefa fácil, mas vamos lutar como
sempre o fizemos e, agora com mais força ainda, por forma a respondermos eficazmente aos problemas
que forem surgindo. Por fim, respondeu prontamente às questões colocadas pelos intervenientes,
esclarecendo ter sido tomada a devida nota a respeito da preocupação do Presidente da ANAVOL, sobre os
moldes da formação. Respondendo ao delegado Artur Pombinho, esclareceu que, a final do Gira Volei não
será realizada na data prevista, pois de momento, não pode ser feita qualquer previsão sobre o retomar
das actividades do Gira Volei, mas que queremos realizá-la assim que esta pandemia termine e os tempos
o permitam.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Presidente da Mesa da Assembleia Geral passou ao ponto único da ordem de trabalhos, conforme
estabelecido na convocatória da Assembleia – Apreciação e Votação do Relatório e Contas da Gerência do
Ano de 2019 da Federação Portuguesa de Voleibol, dando, de seguida, a palavra à Direcção para
apresentação dos mesmos. De imediato, passou a palavra ao Vice-Presidente da FPV, que começou por
apresentar o Relatório e Contas de uma forma geral, informando que, o plano foi cumprido e que o ano de
2019 foi um ano muito bom para o Voleibol, disponibilizando-se por fim, para qualquer esclarecimento dos
presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada a intervenção do Vice-Presidente, Vicente Araújo, o Presidente da Mesa da AssembleiaGeral abriu de novo inscrições, tendo-se inscrito os delegados, Emanuel Cordeiro da Associação de Voleibol
de S. Miguel e Sofia Costa da (ANAVOL).-------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral passou a palavra ao Delegado Emanuel Cordeiro, o qual
após ter cumprimentado todos os presentes, enalteceu todo o trabalho que a Direcção da FPV tem feito
em prol do Voleibol. Mais referiu que, neste momento o fundamental é o ser humano e deseja que todos
aqueles que estão na linha da frente tenham todos os apoios necessários. Neste sentido, acrescentou que
a FPV tem todo o apoio da Associação de Voleibol de S. Miguel para fazer tudo o que seja necessário para
que a modalidade regresse em breve e com toda a força. Sendo necessária alguma rectificação orçamental
a Associação de Voleibol de S. Miguel também o aprovará, pois o mais importante é que todos tenham a
oportunidade de festejar a vida e que os recintos voltem a estar cheios de pessoas a aplaudir o voleibol.------------De seguida, foi dada a palavra à Delegada Sofia Costa, a qual começou por subscrever as palavras
proferidas pelo Delegado Emanuel Cordeiro ao enaltecer todo o trabalho realizado pela Direcção da FPV
neste ano que passou. No que ao Relatório respeita, sugeriu que no próximo fosse promovida uma
separação dos conteúdos por anexos e uma paginação do texto por forma a facilitar a sua leitura. A respeito
da formação e avaliação de árbitros, referiu que seria mais interessante proceder a uma análise menos
exaustiva, por forma a contemplar, por exemplo, apenas os resultados por mandato. Sugeriu, igualmente,
dever ser criada uma rubrica específica da arbitragem, onde sejam incluídos os jogos e actividades dos
árbitros internacionais e sempre que estes acompanhem as Selecções Nacionais nas Competições
Europeias ou Mundiais, assim como fazer transparecer no relatório todas as actividades da Comissão da
Arbitragem.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De imediato, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral passou a palavra ao Vice-Presidente da FPV,
que, após ter respondido às questões colocadas pelos intervenientes, aproveitou para agradecer as
palavras do delegado Emanuel Cordeiro e do apoio da Associação de Voleibol de S. Miguel, que sabe ser
extensível a todas as Associações, concluindo que, todos juntos, conseguiremos ultrapassar estes tempos
difíceis que se vive no Mundo, em Portugal e no Voleibol. Informou ainda estar em contacto quase diário
com o IPDJ, mas que até ao momento, ainda não foi possível obter uma resposta exacta e concreta sobre
o apoio a conceder à FPV. Mais informou que, juntamente com a Federação Portuguesa de Basquetebol,

Federação de Andebol de Portugal e Federação de Patinagem de Portugal, foi redigida uma carta conjunta
ao Secretário de Estado, onde se apelou à definição de um quadro de apoio à sobrevivência dos clubes e
associações desportivas, semelhante ao já disponibilizado às empresas, por forma a salvaguardar os postos
de trabalho de milhares de trabalhadores ligados ao desporto e a continuidade da actividade desportiva.----------- Seguidamente, pediu novamente inscrição o delegado Diogo Geraldes para concluir que a Anavol
se fez presente nestes últimos 4 anos como se fará no futuro, junto das soluções e para ajudar na resolução
dos problemas não só da arbitragem mas também do foro do Voleibol.-------------------------------------------------------- Não havendo mais questões a colocar, o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, colocou à
votação o Relatório e Contas de Gerência do Ano de dois mil e dezanove da Federação Portuguesa de
Voleibol, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes.-------------------------------------------------------------------- O Vice-Presidente Vicente Araújo pediu ainda a palavra para fazer um apelo a todas as Associações
para que estas partilhassem a sua opinião por email, relativamente ao desfecho das Competições, não só
nos escalões de formação, como também na I, II e III Divisão, Masculinos e Femininos, por forma a uma
tomada de decisão consensual. Terminou a sua intervenção, deixando uma mensagem de força e coragem
no sentido de juntos se conseguir manter o voleibol activo.
----------- Antes de encerrar os trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral aproveitou para fazer
um voto de congratualização sobre a forma como esta Assembleia decorreu e frisou ter sido um ponto
importante e sintomático, pois poderíamos ter adiado esta Assembleia, uma vez que os prazos legais foram
prorrogados para finais do mês de Junho, e não o fizemos. Com esta atitude seremos, quiçá, um exemplo
para todos aqueles, que apesar do momento atribulado, persistem sempre em continuar.------------------------------- O presidente da Mesa da Assembleia Geral, deu por encerrado os trabalhos e mandando lavrar a
presente Acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos legais. --------------------------------O Presidente:

_________________________________________________________________________
O Secretário em exercício:

______________________________________________________________

