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COMUNICADO N.º 19 - 2019|2020 
 

 

Para conhecimento das Associações, Clubes seus filiados, Rádio, Televisão, Imprensa e demais interessados 

a Direcção da Federação Portuguesa de Voleibol, informa: 

 

Na sequência da sua reunião do dia 16.04.2020, realizada por videoconferência, deliberou a 

Direcção da Federação Portuguesa de Voleibol, por unanimidade dos presentes, atento o ponto 

único da sua Ordem de Trabalhos – Campeonatos Nacionais dos escalões de formação e 

aperfeiçoamento, o que abaixo se transcreve: 

“Considerando: 

1. A suspensão presencial das actividades lectivas do ensino básico, secundário e superior, 

sustentada em medidas governamentais; 

2. A indissociável ligação entre a Escola e a prática do Voleibol; 

3. A prorrogação do estado de emergência hoje decretada; 

4. O valor primordial da saúde e a salvaguarda da integridade física dos jovens e crianças, 

assim como das suas famílias, em segurança e com a maior estabilidade possíveis; e 

5. A evolução da situação provocada pela pandemia de covid-19, 

deliberou a Direcção da Federação Portuguesa de Voleibol, após consulta aos seus associados, dar 
por concluídos todos os Campeonatos nacionais dos escalões de formação e aperfeiçoamento 
(desde os infantis até aos juniores B, inclusive), masculinos e femininos, sem que sejam 
atribuídos títulos nas referidas competições. 

Ciente do papel insubstituível dos Clubes, bem como da sua primordial relevância enquanto 

formadores de atletas de Voleibol, a Federação Portuguesa de Voleibol agradece-lhes todo o 

apoio e solidariedade demonstrados, mais deixando uma palavra de apreço e esperança a todos 

os agentes desportivos, neste que é um momento de inegável união de toda a Família do Voleibol, 

e que tanta força nos dá para a projecção e preparação, já em curso, da próxima época 

desportiva." 

 

Porto e Secretaria da Federação Portuguesa de Voleibol, 17.abril.2020 
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