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Editorial

”É no coração do homem que reside o princípio 

e o fim de todas as coisas”

A frase, de Leon Tolstoi, pode ser aplicada na 

perfeição e com legitimidade a um dos grandes 

objectivos do Voleibol: formar, simulta-

neamente como atletas e cidadãos, os homens 

de amanhã.

Em Resende, os benjamins das Selecções 

Nacionais estão, pela primeira vez, em estágio 

permanente até Agosto de 2008. Este projecto 

desenvolvido pela Federação para os cadetes dá 

tanto ênfase ao aproveitamento escolar como ao 

rendimento desportivo. E a postura dos nossos 

jovens tem sido exemplar, tanto num campo 

como no outro, como o comprovam nesta edição prometem competitividade e espectáculo, à 

d' O Voleibol o treinador Juan Diaz e José Dias semelhança do que tem vindo a ocorrer nos 

Gabriel, Presidente do Conselho Executivo da últimos anos. A força do Voleibol está ainda 

Escola ES/3 D. Egas Moniz, onde os cadetes patente no Gira-Volei, na enorme aceitação que 

estão a estudar. tem tido por parte dos jovens de todo o país e no 

empenho dos seus monitores, testemunhado no 

A razão de tal sucesso é simples. Acima dos elevado números de participantes do I Encontro 

sacrifícios, como estar longe de casa e da família Nacional de Monitores de Gira-Volei. Ambição e 

pela primeira vez, estes jovens vêem pairar um igual dose de responsabilidade são as 

sonho que alimentam no seu dia-dia: o de directrizes que norteiam a acção da Federação 

estarem presentes nos Jogos Olímpicos de 2012. na sua procura contínua da excelência.

E sabem que só trabalhando afincadamente 

atingirão os seus objectivos; no desporto assim Isso mesmo é exaltado na Gala Anual do 

como na vida. Voleibol, na qual se procura dar um justo 

reconhecimento a campeões nacionais e a 

Esse espírito de abnegação é possível encontrá- outros campeões, muitas vezes sem títulos 

lo, ainda hoje, nos jogadores que compõem a materiais e com bem menos visibilidade, mas 

Selecção Sénior, que em 2007 e 2008 tem cujo trabalho em prol da modalidade constitui 

decisivos compromissos: a fase de qualificação um exemplo que perdurará na Família do 

e, assim todos o desejamos, a participação nos Voleibol.

Jogos Olímpicos e a fase de apuramento para o 

Campeonato da Europa. Neste momento festivo que vivemos, aproveito 

As selecções de seniores femininos e de juniores para desejar a todos um Feliz Natal e um 

masculinos e femininos estarão também Próspero Ano Novo.

envolvidas na fase de qualificação para o Bem hajam.

Campeonato da Europa dos respectivos 

escalões.

Os Campeonatos Nacionais das Divisões A1, 

masculinos e femininos, iniciados em Outubro Vicente Araújo
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Selecção Nacional 
de Seniores Masculinos

classificado fica automaticamente afastado da 

prova e o primeiro e segundo classificados de 

cada poule jogam as meias-finais cruzados (1.º A 

vs 2.º B e 2.º A vs 1.º B). Os vencedores destes três 

torneios disputarão, juntamente com a Turquia 

(organizadora) e mais quatro selecções, a Fase de 

Qualificação (em Janeiro) da qual sairá o 

representante do continente europeu presente 

nos Jogos Olímpicos de Pequim. 

O Seleccionador Nacional de Seniores 

Masculinos, Jorge Schmidt, foi a voz da Portugal acolhe, de 28 de Novembro a 2 de 

confiança e da motivação que Dezembro, o Torneio 2 Europeu de Pré-

grassavam no seio da Qualificação Olímpica, organizado pela FPV em 

Selecção Nacional de colaboração com a Câmara Municipal de Évora.

Seniores Mascu-O Torneio 2 está dividido em duas poules: a 

linos: “A nossa Poule A, constituída por Portugal, Alemanha e 

equipa jogará República Checa, e a Poule B, formada por 

em Évora com França, Eslováquia e Suécia.

o pensamento 

na vitória e Adversários com créditos firmados nas 

consequen-competições internacionais, e alguns mesmo 

te classifica-«velhos conhecidos» da Selecção Portuguesa – 

ção. Estamos conscientes como os eslovacos, a quem os portugueses 

das dificuldades e da força venceram nas meias-finais da Liga Europeia 

dos nossos adversários, 2007, e os checos, seus adversários na mesma 

mas o nosso objectivo é competição, com Portugal a triunfar em três dos 

vencer. As pessoas que quatro jogos disputados. A Alemanha e a França 

assistirem aos jogos na nem precisam de apresentações: os germânicos 

Arena d’Évora vão ficar foram quintos classificados no Campeonato da 

satisfeitas com o que a Europa 2007, enquanto os gauleses atingiram o 

nossa equipa vai fazer sexto lugar na última edição do Campeonato do 

dentro de campo, pois Mundo. Cada um dos três torneios europeus, a 

t u d o  f a r e m o s  p a r a  disputar na Hungria (1), em Portugal (2), e em 

Itália (3), está dividido em duas poules (A e B); as dignificar o país e a 

três equipas de cada poule jogam no sistema de cidade de Évora”.

todos contra todos, sendo que o terceiro e último 

3

Torneio Europeu de Pré-Qualificação Olímpica
Objectivo: Vencer!
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Selecção Nacional 
de Seniores Masculinos

O Torneio 2 Europeu de Pré-Qualificação Olímpica, competitivo. O Voleibol sairá prestigiado e a cidade 

organizado pela Federação Portuguesa de Voleibol também, pois a imagem de Évora será projectada no 

(FPV) em colaboração com a Câmara Municipal de estrangeiro, com a transmissão de jogos em directo e 

Évora, foi apresentado em conferência de imprensa em diferido. É muito importante para o desporto e 

no Salão Nobre dos Paços do Concelho da câmara para o país que um evento desta envergadura seja 

eborense. Na mesa da conferência estiveram José realizado numa cidade como Évora e acredito que 

Ernesto de Oliveira, Manuel Melgão e José Conde, estão reunidas as condições essenciais para que cons-

respectivamente Presidente, Vice-Presidente e titua um sucesso para ambas as partes”, asseverou. 

Director do Departamento do Desporto da autarquia Por seu turno, José Ernesto d’Oliveira destacou a 

eborense; Fabio Sassi, Delegado Técnico da excelente oportunidade de Évora poder mostrar todas 

Confederação Europeia de Voleibol (CEV), Vicente as suas potencialidades: “Évora tem finalmente 

Araújo, Presidente da FPV, e Jorge Schmidt, condições para acolher eventos deste nível e assim 

Seleccionador Nacional. Embora faltasse mais de um concretizar um sonho antigo. Agradeço ao Presidente 

mês para a realização da prova, sentia-se já muita da Federação todo o empenho demonstrado em levar 

motivação e empenho em transformar o evento num por diante a prova, que permite concretizar projectos 

espectáculo inolvidável, que projecte a cidade a nível da Câmara, e manifestar a minha satisfação por estar 

nacional e além-fronteiras, e uma grande dose de presente o Seleccionador Nacional e poder 

confiança no êxito organizativo e numa boa pres- compartilhar com ele a minha confiança no sucesso 

tação da Selecção Nacional de Seniores Masculinos. desta prova. O torneio é um orgulho para a cidade e 

O Presidente da FPV agradeceu todo o apoio insere-se na estratégia de acolhimento de eventos 

dispensado pela autarquia local e revelou a sua internacionais,  no sentido de mediatizar a cidade no 

satisfação por poder realizar o torneio de pré- estrangeiro, promovendo-a, o que tem impacto 

qualificação olímpica na cidade de Évora. positivo na economia do concelho”.   

“Gostaria de agradecer, através do Senhor Presidente Na ocasião, foi ainda assinado um contrato-programa 

da Câmara, a colaboração da cidade de Évora e dizer entre a C. M. de Évora e a Federação Portuguesa de 

que vão estar presentes selecções de nível mundial Voleibol, tendo o Presidente da autarquia eborense 

[Poule A e Poule B], pelo que iremos ter a referido: "Durante cinco dias teremos o mundo do 

oportunidade de assistir a jogos de elevado nível Voleibol de olhos postos em Évora".

Motivação e confiança em Évora
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PORTUGAL

1956 - 15º | 2002 - 8º
1948 - 4º | 1951 - 7º | 2005 - 10º
1999 - 10º | 2001 - 13º | 2002 - 13º | 2003 - 13º | 2004 - 10º
2005 - 5º | 2006 - 13º
2007 - 2º

Campeonatos do Mundo:
Campeonatos da Europa:

Liga Mundial:

Liga Europeia:

Torneio Europeu de Pré-Qualificação Olímpica
Torneio 2 | Évora | Portugal | 28Novembro > 2Dezembro 2007

Poule A Portugal, Alemanha e República Checa

Nome Nascimento 
Peso 
[kg] 

Altura 
[cm] 

Remate 
[cm] 

Bloco 
[cm] 

LOPES, Andre 12.09.82 85 193 342 332 
GONÇALVES, Bruno 18.04.83 79 185 315 290 
TEIXEIRA, Carlos 11.03.76 81 182 311 293 
SEQUEIRA, Eden 28.10.80 88 198 350 343 
PEIXOTO, Eurico 13.05.81 90 192 332 326 
CRUZ, Filipe 05.02.75 76 177 309 290 
CRUZ, Flavio 28.08.82 85 195 348 341 
GASPAR, Hugo 02.09.82 83 200 354 343 
JOSE, Joao 07.06.78 87 195 352 345 
MALVEIRO, Joao 08.12.79 90 200 341 337 
MAIA, Miguel 23.04.71 81 191 324 285 
BRIZIDA, Nelson 20.04.82 86 194 342 332 
PINHEIRO, Nuno 31.12.84 89 193 327 315 
LIMA, Ricardo 21.08.82 80 193 334 310 
SANTOS, Rui 24.03.84 96 201 339 334 
SEQUEIRA, Valdir 22.11.81 82 194 351 344 

 
Chefe de Delegação SÁ, António Treinador Principal SCHMIDT, Jorge 
Treinador Adjunto AFONSO, Alexandre MAGALHAES, Carlos 

Fisioterapeuta PROVENZANO, Rafael 
Médicos 

PINTO, Hugo 
Estatístico SILVA, Hugo Preparador Físico COSTA, Filipe 

 



ALEMANHA

1994 - 9º | 2006 - 9º
1991 - 4º | 1993 - 4º | 1995 - 8º | 1997 - 9º | 2001 - 11º | 2003 - 7º | 2007 - 5º
1992 - 12º | 2001 - 10º | 2002 - 9º | 2003 - 8º | 2005 - 13º | 2006 - 10º
1997 - 7º
2004 - 4º | 2005 - 5º | 2006 - 5º | 2007 - 6º
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Campeonatos do Mundo:
Campeonatos da Europa:

Liga Mundial:
Taça da Mundo:

Liga Europeia:

REPÚBLICA CHECA

1998 - 19º | 2002 - 13º | 2006 - 13º
1993 - 8º | 1995 - 10º | 1997 - 6º | 1999 - 4º | 2001 - 4º | 2003 - 9º | 2005 - 9º
2003 - 3º
2004 - 1º | 2005 - 7º | 2007 - 9º

Campeonatos do Mundo:
Campeonatos da Europa:

Liga Mundial:
Liga Europeia:
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Poule B Eslováquia, França e Suécia
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ESLOVÁQUIA

1997 - 8º | 2001 - 9º | 2003 - 11º | 2007 - 12º
2004 - 8º | 2005 - 6º | 2003 - 7º | 2003 - 3º

Campeonatos da Europa:
Liga Europeia:

FRANÇA

1988 - 8º | 1992 - 11º | 2004 - 9
1949 - 6º| 1952 - 6º | 1956 - 7º | 1960 - 9º | 1966 - 18º | 1970 - 17º | 1974 - 16º
1978 - 15º | 1982 - 16º | 1986 - 6º | 1990 - 8º | 2002 - 3º | 2006 - 6º
1948 - 2º| 1951 - 3º | 1955 - 8º | 1958 - 8º | 1963 - 8º | 1967 - 10º | 1971 - 14º
1975 - 8º | 1977 - 10º | 1979 - 4º | 1981 - 8º | 1983 - 12º | 1985 - 3º | 1987 - 2º
1989 - 5º | 1991 - 9º | 1993 - 9º | 1997 - 4º | 1999 - 6º | 2001 - 7º | 2003 - 2º
2005 - 7º | 2007 - 9º
1990 - 5º| 1991 - 8º | 1992 - 11º | 1999 - 7º | 2000 - 7º | 2001 - 5º | 2002 - 7º
2003 - 10º | 2004 - 5º | 2005 - 10º | 2006 - 2º | 2007 - 6º
1965 - 11º | 2003 - 5º

Jogos Olímpicos:
Campeonatos do Mundo:

Campeonatos da Europa:

Liga Mundial:

Taça da Mundo:

SUÉCIA

1988 - 7º
1990 - 10º | 1994 - 13º
1967 - 16º | 1985 - 9º | 1987 - 4º | 1989 - 2º | 1991 - 10º | 1993 - 11º

Jogos Olímpicos:
Campeonatos do Mundo:
Campeonatos da Europa:
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Selecções

Organização

A B A B A B

FIN BEL ALE FRA ITA HOL

EST POL CHE SVK CRO GRE

HUN DIN POR SUE MNE ROM

POULE POULE POULE

Hungria (org.) (HUN) Portugal (org.) (POR) Montenegro (MNE)

Dinamarca (DIN) Suécia (SUE) Roménia (ROM)

Polónia (POL) Eslováquia (SVK) Grécia (GRE)

Estónia (EST) República Checa (CHE) Croácia (CRO)

Finlândia (FIN) Alemanha (ALE) Itália (org.) – (ITA)

Bélgica (BEL) França (FRA) Holanda (HOL)

TORNEIO EUROPEU DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO OLÍMPICA – 28/11 a 02/12

TORNEIO 1 TORNEIO 2 TORNEIO 3

TORNEIO 1 TORNEIO 2 TORNEIO 3

Organizador HUNGRIA PORTUGAL ITÁLIA

Data de Competição 28/11 a 02/12/2007 28/11 a 02/12/2007 28/11 a 02/12/2007

Cidade Szombathely (HUN) Évora (POR) Catania (ITA)

Delegado Técnico L. Halanda (SVK) F. Sassi (ITA) W. Bruninx (BEL)

Delegados Árbitros U. Supprani (ITA) J. Michiels (BEL) F. Kroeger (GER)

S. Isajlovic (AUT) D. Stipanicev (CRO) K. Partiainen (FIN)

J. Dvorak (CZE) G. Bartolini (TIA) M. Herbik (POL)

R. Barnstorf (GER) J. Nederhoed (NED) M. Tavares (POR)

G. Gradinski (SRB) R. Godoy Alonso (ESP) I. Senyurt (TUR)

Árbitro de Reserva L. Ader (HUN) A. Vaz de Castro (POR) P. Lavorenti (ITA)

Árbitros

TORNEIO EUROPEU DE PRÉ QUALIFICAÇÃO OLÍMPICA

Dia A B

28-11-2007 Rep. Checa / Portugal - 15:30 Suécia / Eslováquia - 19:00

29-11-2007 Alemanha / Rep. Checa - 15:00 França / Suécia - 18:30

30-11-2007 Portugal / Alemanha - 18:30 Eslováquia / França - 15:00

02-12-2007 Final - Vencedor MF 1 vs  Vencedor MF 2 - 16:05

JOGOS

01-12-2007
Meia Final - 1 (1º Grupo A vs 2º Grupo B) - 15:05

Meia Final - 2 (1º Grupo B vs 2º Grupo A) - 18:30

Calendário



3º Round: 1ª Volta - 06 ou 07 de Setembro de 2008

2ª Volta - 13 ou 14 de Setembro de 2008

2º da Poule B vs 2º da Poule E 2º da Poule D vs 2º da Poule F2º da Poule A vs 2º da Poule C
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Portugal vai organizar os jogos da Poule E de 

qualificação para o Campeonato da Europa de 

seniores masculinos, informou a Confederação 

Europeia de Voleibol (CEV) durante os sorteios 

dos calendários das poules de apuramento para 

os Campeonatos da Europa, de seniores e 

juniores, masculinos e femininos, realizados no 

Luxemburgo e nos quais esteve presente o 

Secretário-Geral da FPV, Teodemiro de 

Carvalho.

Na fase de qualificação para o Campeonato da 

Europa de 2008/2009 de Seniores Masculinos, 

Portugal disputará a 1.ª volta da 2.ª fase, a 

disputar de 16 a 18 de Maio de 2008, na Bulgária 2.º classificado da Poule B, composta por 

(Varna), organizando depois, de 23 a 25 de Maio, Holanda, Eslovénia, Letónia e pelo vencedor do 

os jogos da 2.ª volta. Portugal ficou inserido na jogo Albânia-Azerbeijão. 

Poule E, juntamente com as selecções da As finais do Campeonato da Europa de Seniores 

Bulgária, Croácia e o vencedor dos jogos entre a serão disputadas na Polónia (femininos) e na 

Moldávia e Israel (a 8 e 10/11 de Maio de 2008). Turquia (masculinos), enquanto as de juniores 

Se ficar em primeiro na poule, Portugal apurar- terão por palco Brno (Rep. Checa), em 

se-á directamente para a Final; se for segunda masculinos, e Foligno e Perugia (Itália) em 

classificada, a nossa selecção terá de defrontar o femininos.

Campeonato da Europa
Portugal organiza Poule E

CAMPEONATO DA EUROPA - TURQUIA 2009

EQUIPAS QUALIFICADAS: Espanha, Rússia, Sérvia, Finlândia, Alemanha, Itália, Turquia

2º Round: 1ª Volta - Grupo E - Varna (Bulgária) - 16 a 18 de Maio de 2008

2ª Volta - Grupo E - Portugal - 23 a 25 de Maio de 2008

Eslováquia

República Checa

Ucrânia

Luxemburgo / Roménia

GRUPO A

Albania / Arzebeijão

Holanda

Eslovénia

Letónia

GRUPO B

Bósnia Herzegovina

Chipre / Macedónia

GRUPO C

França

Bielorrússia

GRUPO D

Bélgica

Grécia

Inglaterra / Dinamarca

Áustria / Suécia

GRUPO E

Bulgária

Croácia

Portugal

Moldávia / Israel

Hungria

Montenegro / Noruega

GRUPO F

Polónia

Estónia
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Na Fase de Qualificação para o Campeonato da 

Europa de Seniores Femininos, Portugal está na 

Poule A, juntamente com a Eslováquia, a 

Ucrânia e Bósnia-Herzegovina. A primeira volta 

será disputada na Bósnia (de 30 de Maio a 1 de 

Junho de 2008) e a segunda na Ucrânia (de 6 a 8 

de Junho de 2008).

Na fase de qualificação para o Campeonato da 

Europa de 2008 de Juniores, em masculinos, 

Portugal entrará somente na 2.ª fase, que será 

disputada de 25 a 30 de Março de 2008. Os 

nossos juniores estão inseridos na Poule C, 

juntamente com a Sérvia, a Bélgica, a 

Bielorrússia, a Roménia e a Hungria, enquanto a 

Selecção Nacional de Juniores Femininos jogará 

na Poule A com a Sérvia, a República Checa, a 

Hungria, a Estónia e o Montenegro.

Tanto em seniores como em juniores 
Ares de leste...

CAMPEONATO DA EUROPA - POLÓNIA 2009

EQUIPAS QUALIFICADAS: Itália, Sérvia, Rússia, Polónia, Holanda, Alemanha, Bélgica

2º Round: 1ª Volta - Grupo A - Bósnia - 30 de Maio a 01 de Junho de 2008

2ª Volta - Grupo A - Ucrânia - 06 a 08 de Junho de 2008

Bósnia Herzegovina

Portugal

Ucrânia

GRUPO A

Eslováquia

Moldávia

Inglaterra / Albânia

República Checa

Eslovénia

GRUPO B

Estónia / Noruega

Espanha

Roménia

GRUPO C

Arzebeijão

Áustria

Bielorrússia

Hungria

GRUPO D

França

Finlândia

Estónia / Noruega

Bulgária

Croácia

GRUPO E

Montenegro / Geórgia

Grécia

Israel

GRUPO F

Turquia

3º Round: 1ª Volta - 06 ou 07 de Setembro de 2008

2ª Volta - 13 ou 14 de Setembro de 2008

2º da Poule D vs 2º da Poule B 2º da Poule C vs 2º da Poule E 2º da Poule A vs 2º da Poule E
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Grupo com qualidade técnica e física
por Nuno Coelho*

nuidade  ao  

trabalho desenvolvido 

nos últimos anos nas selecções de 

juniores e cadetes.

A Selecção O estágio permanente (de segunda a quinta-feira) 

Nacional de Juniores do grupo misto de juniores e cadetes, cujos 

Masculinos [orientada por treinos decorrem na Escola Secundária dos 

Nuno Coelho e Igmar Carvalhos, faz parte do projecto federativo que 

Montalvo] iniciou no dia visa dar um novo impulso às selecções mais 

26 de Setembro de 2007, jovens, tendo em vista, a longo prazo, a 

um estágio permanente integração de atletas na Selecção de Seniores, 

em Vila Nova de Gaia que mas sem descurar o aspecto pedagógico inerente 

visa a participação nas à idade dos atletas.

fases de qualificação Este grupo é composto, para já, por 10 jogadores 

para o Campeonato da com idade de juniores e alguns com idades de 

Europa de 2009. cadetes e levará uma vida perfeitamente normal.

Pretendemos dar conti- Não há mudanças de escola, nem alterações ao

NOME ALTURA (m) IDADE POSIÇÃO Clube

Carlos Libório 1,94 17 Zona 4 Leixões SC

Francisco Rocha 1,92 16 Zona 4 / Oposto AAS Mamede

Frederico Lages 1,98 18 Zona 4 / Oposto Vitória SC

João Rego 1,81 18 Distribuidor AAS Mamede

Luis Puga 1,85 17 Líbero Leixões SC

Luis Rodrigues 1,91 18 Zona 4 SC Espinho

Ricardo Silva 1,92 17 Zona 4 / Oposto SC Espinho

Ruben Garcia 1,93 18 Central Esmoriz GC

Luis Moreira 1,86 18 Zona 4 SC Espinho

Tiago Violas 1,88 18 Distribuidor Esmoriz GC

Henrique Eichmann 1,86 18 Zona 4 Esmoriz GC

Treinador: Nuno Coelho Treinador Adjunto: Igmar Montalvo

SELECÇÃO NACIONAL JUNIORES MASCULINOS
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seu percurso escolar, até porque alguns deles qualidade, tanto técnica como física. Tem 

frequentam a Universidade, e temos o cuidado jogadores com capacidades físicas e com 

de procurar optimizar sempre as relações entre o qualidade para chegar ao alto nível.

treino e o percurso escolar. Foi esse o nosso primeiro objectivo: procurar um 

Este projecto federativo de formação de grupo de jogadores com determinadas 

jogadores, tem como objectivo a integração, a características antropométricas que lhes 

longo prazo, na Selecção Nacional de Seniores e possibilitassem vir um dia a jogar Voleibol ao 

nas equipas seniores dos clubes. mais alto nível.

Alguns destes jogadores estão já integrados em Somos um país caracteristicamente baixo, a 

equipas seniores da A1 e A2, o que nos motiva nível europeu. No entanto, essa diferença em 

para dar continuidade a este trabalho. relação aos nossos adversários tem vindo a 

Este projecto inclui o trabalho conjunto dos diminuir. Estamos conscientes de que temos 

juniores e dos cadetes. O nosso grupo engloba qualidade; o que nos falta ainda é a quantidade.

jogadores de ambos os escalões e está em A poule de qualificação para o Campeonato da 

sintonia com o trabalho que está a ser feito em Europa é constituída pelos seguintes países: 

Resende. Há jogadores cadetes que ficarão a Sérvia, Bielorrússia, Bélgica, Roménia, Hungria e 

trabalhar com o grupo do Porto (Gaia) e outros Portugal.

juniores que integrarão, como acontece já com Participaremos no Torneio Internacional de Gaia, 

dois atletas, o grupo de Resende. de 19 a 22 de Dezembro, assim como no Torneio 

O nosso grupo, actualmente com 10 atletas, não de Navidad, em Espanha, de 27 a 29 de Dezembro 

está ainda fechado. Vamos observar os jogos dos de 2007.

campeonatos e esse número poderá ser 
* Treinador Principal da Selecção Nacional de Juniores 

aumentado. É um grupo forte, em termos de Masculinos

CAMPEONATO DA EUROPA - REPÚBLICA CHECA 2008

EQUIPAS QUALIFICADAS: Rússia, França, Itália, República Checa

1º Round: Jogos de 4 a 6 de Janeiro de 2008 (GRUPO A: Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Montenegro)

2º Round: Jogos de 25 a 30 de Março de 2008

Bulgária

Finlândia

GRUPO A

Holanda

Suíça

Áustria

DEN/ENG/NOR/MNE

GRUPO B

Polónia

Turquia

Alemanha

Ucrânia

Letónia

Grécia

Bélgica

GRUPO C

Sérvia

Roménia

Portugal

Hungria

Bielorrússia

GRUPO D

Eslovénia

Croácia

Eslováquia

Estónia

Espanha

Israel

CAMPEONATO DA EUROPA - ITÁLIA 2008

EQUIPAS QUALIFICADAS: Itália, Croácia, Ucrânia, Rússia

2º Round: Jogos de 25 a 30 de Março de 2008

Estónia
Montenegro

Hungria
Portugal

Sérvia
República Checa

GRUPO A

Lituânia

Roménia
Áustria

Holanda
Eslováquia

GRUPO B
Turquia

Eslovénia
Israel

Suíça
Espanha

GRUPO C
Bélgica
Polónia

Grécia

Alemanha
Finlândia

Bielorrússia
Bulgária

GRUPO D
França

juniores masculinos

juniores femininos
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O VOLEIBOL – Os treinos apresentam já um ritmo decorrer da semana os treinos vão melhorando, 

elevado... sobretudo nos dias em que treinamos de manhã, 

pois vêm com melhor disposição.  Como são um 

JUAN DIAZ – É a nossa sexta semana de trabalho e grupo de seis, oito jogadores, treinam mais 

os atletas começam a ganhar ritmo. Temos feito os concentrados e pode-se trabalhar melhor com 

treinos incidirem nos aspecto técnico e na eles.

preparação física. Eles chegaram aqui com um 

nível técnico e físico baixos e por isso é necessário OV – E qual é a próxima fase?

fortalecê-los e melhorar a técnica antes de JD – Primeiro há que formar os jogadores e, na 

pensarmos trabalhar a questão táctica. próxima fase da nossa preparação, procuraremos, 

O que planeámos para este ano é sobretudo o então sim, estabilizar o que vão aprendendo, fazer 

desenvolvimento físico e técnico dos jogadores e o com que aperfeiçoem a técnica e melhorem a 

desenvolvimento da táctica individual e trabalhar condição física que lhes permita alcançar uma 

alguns aspectos colectivos, de grupo, para que forma de jogo mais complicada e prepará-los para 

possam ganhar ritmo e ir avançando ao encontro a Selecção Nacional.

daquilo que pretendemos.

Creio que os miúdos entenderam bem o nosso OV – O estágio permanente tem vantagens em 

projecto, o que esperamos deles e estão a trabalhar relação aos treinos «normais»?

bem, com boa disposição e motivação. JD – Este tipo de treino possibilita melhores 

Somente à segunda-feira é que custa alcançar o condições, já que há a possibilidade de conciliar 

ritmo de trabalho que já apresentam, mas com o os treinos com o estudo.

Estágio em Resende
agrada a Juan Diaz
Juan Diaz é o novo Seleccionador Nacional 

de Cadetes Masculinos, função na qual será 

coadjuvado por Nuno Pereira, que 

desempenhava já as funções de treinador 

adjunto nas selecções de juniores e de 

cadetes. Em Resende, os Cadetes Masculinos 

encontram-se em estágio permanente até 

Agosto de 2008, estando alojados em duas 

moradias adquiridas pelo Município e 

situadas no centro de Resende,  realizando a 

sua preparação no Pavilhão Gimnodes-

portivo de Anreade. Simultaneamente, o 

enquadramento pedagógico dos atletas, algo 

essencial no projecto federativo, será feito na 

Escola ES/3 D. Egas Moniz.
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mais tempo para trabalhar.

Os juniores jogam já esta época e vamos a ver o 

que poderemos alcançar. Talvez seja melhor 

colocar alguns cadetes com mais condições a 

Para além disso, o volume de treino é muito competirem na Selecção Júnior para que isso 

maior, o que é muito importante em atletas com lhes sirva de experiência para as próximas 

estas idades, dado que eles têm por objectivo competições e para conseguirem ter um melhor 

conseguirem estabilizar e aperfeiçoar os rendimento e um melhor desempenho nessa 

movimentos técnicos do Voleibol, assim como competição.

preparar-se fisicamente.

Alguns dos miúdos que não podem treinar nas OV – Como é que está a processar-se a ligação 

tardes de quarta e sexta feira estão integrados entre o grupo de cadetes/juniores de Resende e o 

nos treinos matinais, bem como alguns que não grupo de juniores/cadetes de Vila Nova de Gaia, 

têm aulas e vamos começar a fazer alguns orientado por Nuno Coelho?

treinos individuais, solucionando alguns JD – No dia 14 de Dezembro concentraremos os 

problemas técnicos que tenham. dois grupos em Resende e vamos trabalhar 

juntos até ao dia 20. Nessa altura, um grupo vai 

OV – Destes primeiros treinos, que ilações é disputar um torneio em Gaia e o outro grupo 

possível retirar? defrontará a Selecção de Espanha, que se vai 

JD – Não quero criar expectativas muito altas. deslocar ao nosso país. Terão uma experiência 

Primeiro, quero ver qual a evolução do grupo de de grupo como equipa e então poderemos 

trabalho. Este ano temos planeado o combinar os dois grupos com vista à sua 

desenvolvimento do grupo, que é um misto de participação neste tipo de competições. Nesse 

juniores e cadetes, fundamentalmente estes momento será avaliado o trabalho realizado até 

últimos preparam-se para a próxima época, na então, embora ainda seja cedo para podermos 

qual vão competir em jogos oficiais, e vamos ter ver o ritmo alcançado.

Atletas entenderam
bem o nosso projecto
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bem para que possam alcançar as metas que 

perseguem.

OV – Num trabalho com jovens desta idade, a 

motivação é um dos factores principais. Isso 

está a ser ganho nesse campo?

JD – Sim, porque eles demonstram saber o que 

querem, estão sempre prontos à hora do treino, 

preocupados com a forma como treinam e nós, 

pela nossa parte, tentamos criar todas as 

condições para que tenham o máximo de 

Não vamos exigir vitórias, vamos sim exigir que aproveitamento nos treinos e nos estudos, o que 

eles façam bem o que treinaram até essa altura e valorizará ainda mais o facto de os seus pais 

nós procuraremos então encontrar um ritmo de terem acreditado neles e no projecto que 

trabalho que nos permita obter o melhor estamos a desenvolver. Os próprios miúdos 

rendimento possível. Sempre que seja possível dizem-nos que têm melhores condições cá, que 

ganhar vamos fazer por isso, mas a nossa têm possibilidade de dormir, estudar, treinar e 

preocupação é que a equipa quando entrar em que tudo está próximo o que facilita muito a sua 

campo sinta a responsabilidade de lutar pela qualidade de vida neste momento. A nós, 

vitória. equipa técnica, também facilita a preparação. 

Para além disso, também teremos brevemente 

OV – Estes jovens apresentam já uma um ginásio de musculação, que é muito 

compleição física de «nível internacional»... importante para o desenvolvimento da força 

JD – Temos alguns atletas já com possibilidades nos miúdos, sobretudo nesta etapa muito 

em termos de estatura: o Marcel (2,01 metros), o importante da sua vida. Porque estando mais 

Nuno (2,00), o Phelipe (1,97) ou o Alexandre 

(1,95), que são atletas com uma estatura 

razoável para jogar a nível internacional e 

esperamos que evoluam e possam fazer parte da 

próxima fornada da Selecção Nacional.

OV – Quando iniciou o estágio, lembrou que os 

atletas poderiam vê-lo como um segundo pai...

JD – ... Ainda não precisaram disso, mas 

estamos sempre receptíveis a que nos procurem 

e sempre atentos a problemas que possam 

surgir. Também falamos com eles indivi- fortes fisicamente, mais rápida será a 

dualmente e conversamos sobre as suas assimilação das questões técnicas e tácticas em 

expectativas em relação ao futuro, o que querem campo e vão-se sentir mais confiantes e à 

como atletas, o que querem como estudantes e vontade para fazerem os treinos. 

reafirmamo-lhes que para isso têm de se Mais informações sobre o Estágio em Resende 

esforçar, preocupar-se com o estudo, e treinar na página  www.volei.tv.

Selecção Nacional
de Cadetes Masculinos
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O Presidente do Conselho Executivo da Escola 

ES/3 D. Egas Moniz foi o cicerone da Revista O 

Voleibol na visita ao quartel-general escolar da 

Selecção Nacional de Cadetes Masculinos, 

tendo mostrado as instalações escolares e 

revelado o «modus operandi» da instituição a 

que pertence. Defensor do lema «Desporto é 

Vida», José Dias Gabriel destaca o espírito de 

grupo dos jovens da Selecção Nacional e a sua 

influência benéfica nos outros alunos daquele 

estabelecimento de ensino duriense, que vêem 

neles uma boa aposta no investimento escolar. 

constato que, de facto, assim é.

OV – Nestes primeiros dois meses de 

permanência na escola, de que modo 

se fez sentir a presença dos atletas?

JDG – Os atletas estão em várias 

turmas, o que também vem 

enriquecer toda a actividade 

desenvolvida por eles, pois as 

suas acções projectam-se em 

toda a escola. As turmas são 

variáveis: são de ensino regular, 

ensino profissional e também 

ensino de novas oportu-

nidades. Realizámos 

O VOLEIBOL – A pergunta impõe-se: os miúdos uma auscultação aos 

estão a portar-se bem? alunos e um le-

JOSÉ DIAS GABRIEL – Os alunos que vantamento exaus-

pertencem à equipa de alta competição de t i v o  d o s  s e u s  

Voleibol destacam-se em vários pontos de vista, anseios, do que 

mas sobretudo pelo espírito de grupo. queriam ser um 

Constituem um grupo muito unido e de muita dia, das suas 

qualidade, na medida em que chegam sempre a pretensões e 

horas, estão sempre atentos nas aulas, são das dos seus 

extremamente educados, disciplinados, estru- encarregados 

turados e muito queridos aqui na escola por de educação e 

essas qualidades. Somos uma escola do interior, depois fizemos 

com alunos oriundos do mundo rural, e candidaturas 

recebemos estes atletas, inseridos em diversas ao quadro co-

turmas, com bastante carinho. munitário, que 

A nossa escola é uma escola aberta e sempre foram aprova-

disponível para acolher, de braços abertos, as das; os alunos ins-

iniciativas da sua própria comunidade. Este ano creveram-se e os 

surgiu a iniciativa, altamente qualificada, de a cursos estão em 

nossa escola acolher uma equipa de alta pleno desenvol-

competição. Ficámos contentes pois pensámos vimento. A nossa 

que os atletas seriam um ponto de referência escola festeja este 

para os nossos alunos. Essa foi a ideia que nos ano o seu 20.º 

surgiu de imediato e passados dois meses a n i v e r s á r i o  e

José Dias Gabriel abre o livro sobre
a Selecção de Cadetes

Um estímulo para os alunos
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realmente é podem rever algumas das suas ambições, pois a 

alta competição. A Câmara Municipal em bom presença de atletas de alta competição constitui 

tempo acedeu colaborar com a Federação de um estímulo para eles.

Voleibol para realizar em Resende uma Também temos, há já dois anos, a experiência do 

actividade desta natureza e nós aceitámos com Gira-Volei, que constitui igualmente uma mais- 

todo o gosto ser a entidade formadora sob o -valia e que foi criado na escola com a 

ponto de vista académico. colaboração da autarquia; para além do projecto 

do desporto escolar, com várias modalidades, 

como Ténis de Mesa, Basquetebol, Andebol e 

agora de Voleibol. 

E, juntamente com o departamento de 

expressões, vamos tentar aproveitar a presença 

dos atletas para desenvolver e fomentar ainda 

mais o Voleibol na escola. E de certeza que nas 

actividades extra-escolares vamos poder contar 

com eles para interessar, motivar os nossos 

alunos, dinamizando assim de uma forma mais 

qualificada e quase profissional a prática 

desportiva.

OV – Os atletas da Selecção são, aqui, alunos 

como os outros? OV – O professor é uma pessoa que segue à risca 

JDG – Os atletas da Selecção são alunos como os a máxima «mente sã em corpo são»...

outros que já frequentavam ou frequentam a JDG – Sou apologista de que o «Desporto é 

escola. São tratados do mesmo modo, como não Vida». Pessoalmente, pratico desporto, logo pela 

poderia deixar de ser, mas destacam-se pela sua manhã, e defendo que o desporto é uma forma 

maneira de estar, disciplina, educação, de criarmos actos saudáveis e de desenvol-

humildade e pela cooperação com as vermos as nossas capacidades físicas em ordem 

actividades da escola. à saúde. Os nossos alunos, à semelhança do que 

Qualquer iniciativa que surja na escola eles são aconteceu em anos anteriores, desenvolvem 

dos primeiros a querer participar e a querer também outras actividades na área do desporto, 

ajudar. O nosso plano de actividades prevê um o que a escola incentiva.

projecto «Desporto é Vida» e contamos com os 

atletas da Selecção de Cadetes para dinamizar 

algumas actividades de cariz desportivo e 

outras mais de âmbito social, como festas de 

Natal, Carnaval, Fim de Ano, Páscoa, ou o Corta-

Mato Municipal, etc..

OV – Os alunos que já cá estavam mostram uma 

apetência maior pelo desporto?

JDG – Os nossos alunos gostaram sempre das 

actividades desportivas, mas agora de 

sobremaneira porque têm um exemplo no qual 

 uma prenda ter aqui esta equipa de 

Selecção Nacional
de Cadetes Masculinos
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A presença da Selecção constituirá uma mais-   É  necessário termos sempre em vista o 

-valia para os nossos alunos e mesmo para aproveitamento escolar, a parte académica, 

aqueles que estão inseridos na comunidade de porque sem isso não conseguiremos ter sucesso. 

Resende, embora já não estejam em idade A parte desportiva é outra das condições para 

escolar, traduzindo-se em motivação e estímulo que tenhamos sucesso nas nossas vidas. 

para a prática da actividade física em todo o Todo o aluno que bata à porta da nossa escola é 

concelho de Resende. aceite de braços abertos e é a nossa missão 

Esse foi com certeza o objectivo da nossa interessá-lo, fazer-lhe ver que o futuro é difícil e 

autarquia ao assinar o protocolo de cooperação que para conquistar esse futuro é preciso 

com a FPV. esforço, trabalho e desenvolver competências 

Sendo nós geograficamente do interior, estamos em ordem ao seu desenvolvimento global. Tudo 

desligados de algumas coisas, mas a nossa isto em complemento com a parte desportiva, 

autarquia criou, nos últimos anos, infra- porque é um incentivo e uma mais-valia para o 

estruturas no concelho de que nos podemos desenvolvimento global do ser humano. 

orgulhar e que nos permitem ter aqui uma A escola estabelece com o aluno elos de ligação, 

equipa de alta competição como a Selecção de como o director de turma ou o director de curso, 

Voleibol. e a nível de Conselho Executivo temos uma 

gestão muito liberal pois vamos para o meio dos 

OV – O desporto poderá ser uma via para um alunos e convivemos com eles, ouvimos os seus 

melhor aproveitamento escolar? anseios e conseguimos dar origem a algum 

JDG – Tudo faz parte da formação global do sucesso, não o que desejaríamos mas o que é 

jovem e do cidadão. possível, pois não fazemos milagres. 

“O talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração”

Thomas Edison

Esta frase, que se encontra afixada na moradia onde os 

atletas estão hospedados, define na perfeição o estágio 

permanente que a FPV está a realizar em Resende com um 

grupo misto de atletas entre os 15 e os 18 anos. Os dias 

resumem-se aos treinos e às aulas. 

Os atletas estão fora das suas casas, longe das suas famílias 

e amigos, disponíveis para treinar ao mais alto nível. São 

18 as horas que estes atletas treinam semanalmente, 

preparando-se desta forma para um futuro próximo que se 

espera risonho. Têm os seus dias meticulosamente 

programados, desde a hora a que se levantam até à hora a 

que se deitam.

Todas as horas livres que estes atletas possam vir a ter 

durante o ano lectivo, serão aproveitadas para treinos 

individualizados. Em Resende, os atletas treinam e 

estudam e, acima de tudo, assimilam a ideia de que sairão 

deste estágio com uma percepção diferente dos sacrifícios 

que têm de ser feitos em prol de um sonho.

Com treino               

matinal

Sem treino                 

matinal

Acordar 6:45 7:20

P. Almoço 7:00 7:45

Treino 7:30/09:30 **

Transporte 9:45 8:10

Reforço Alimentar 10:00 **

Aulas 10:15 8:30

Almoço 12:00/12:30 12:00/12:30

Aulas * *

Lanche/transporte 16:30 16:30

Treino 17:00/20:30 17:00/20:30

Jantar 20:45 20:45

Recolher 23:00 23:00

* Consoante o horário de cada atleta, os atletas estão distribuídos               

por 7 turmas;             

** Pelo menos uma vez por semana os atletas fazem treino bi-diário;



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL
www.fpvoleibol.pt



António Borges e a presença
da Selecção Nacional

Selecção Nacional
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O Presidente da Câmara Municipal de Resende mostra-se satisfeito com a forma como a prática 

desportiva está a evoluir no concelho. As várias infra-estruturas que se ergueram e/ou se vão 

erguer em Resende indicam o caminho a seguir, mas a população, sobretudo a mais jovem, terá 

uma palavra muito importante a dizer nesse capítulo. Ciente disso, António Borges tem 

colaborado directamente com a Federação Portuguesa de Voleibol no sentido de estimular a 

prática do Gira-Volei e do Voleibol, uma modalidade muito acarinhada pelos habitantes da 

pacata vila. Para atingir tal desiderato, a autarquia conta com o apoio da Selecção Nacional de 

Cadetes Masculinos, que é vista já como uma referência para os mais jovens.
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O VOLEIBOL – É possível ter já alguma noção Gira-Volei] a trabalhar e muitos jovens em 

dos frutos que está a dar o protocolo assinado Resende a praticar Voleibol. Tivemos até 

entre a Câmara e a FPV? algumas actividades de relevo nessa matéria no 

ANTÓNIO BORGES – Achamos esta parceria de passado, mas é evidente 

grande interesse para um concelho como o de que para o Presidente 

Resende. Num pequeno balanço aos primeiros da Câmara é impor-

dois meses aquilo que apraz registar é a boa tante que a Selec-

integração dos jovens atletas na nossa ção de Cadetes se 

comunidade. Sentimos que a nossa escola os sinta em casa, 

recebeu com uma grande satisfação e até com bem apoiada e 

algum orgulho e também que a Selecção acarinhada em 

Nacional nesta altura está a desenvolver o seu Resende, mas 

trabalho dentro daquilo que são as nossas também é im-

disponibilidades mas também de uma forma portante que 

que consideramos tranquila, satisfatória e até este momen-

motivadora para quem tem as responsa- to numa co-

bilidades de promover o desenvolvimento  munidade

integrado. É importante relevar o estímulo à 

prática desportiva em geral mas sobretudo 

sinalizando uma modalidade como o 

Voleibol. Temos já com a Federação um 

percurso de sucesso, que se iniciou com 

o Gira-Volei e acolhemos já boas 

realizações a esse nível. Para além 

disso, conseguimos entrar nas 

escolas, temos também o 

nosso clube, o Caldas do 

Arego [formado com 

atletas oriundos do 
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mos patamares mais elevados de desempenho.

A Selecção encontra boas condições para 

realizar o seu trabalho aqui, nesta região do 

Douro, que está a apenas cerca de uma hora de 

viagem do Porto. Estamos à ilharga da Área 

Metropolitana do Porto e naquilo que é a porta 

do Alto Douro vinhateiro e Património Cultural 

da Humanidade.

OV – A região parece aliar a beleza natural a uma 

certa pacatez...

AB – A paisagem é esplêndida, há aqui uma 

grande tranquilidade, há bons equipamentos 

desportivos. O pavilhão de Anreade, onde a como a nossa seja aproveitado para estimular a 

Selecção treina, do meu ponto de vista, e penso prática do Voleibol.

que a federação ao escolher Resende também 

verificou esta particularidade, constitui uma OV – Qual tem sido a resposta da comunidade? 

boa infra-estrutura desportiva.AB – Sinto que há uma enorme expectativa em 

E espero que os atletas aproveitem as outras relação à presença da Selecção entre nós. 

infra-estruturas que estamos a desenvolver e a Tivemos cá, em Abril deste ano, a final da Taça 

promover, como as piscinas municipais de Portugal de seniores masculinos, que foi um 

cobertas – criámos há pouco tempo o primeiro momento alto para o concelho e que deixou 

clube de natação de Resende, o que não deixa de vincada a vontade de considerarmos o Voleibol 

uma prioridade da nossa política desportiva. 

Todos sabemos que essas questões não se 

conseguem de um momento para o outro e 

achamos que este esforço continuado e 

sobretudo o grande estímulo que é a presença da 

nossa Selecção darão os seus frutos a médio 

prazo. Penso mesmo que a presença dos nossos 

jovens da Selecção de Voleibol nas escolas de 

Resende é um factor de estímulo à com-

petitividade num concelho como o nosso. 

Considero que a pior coisa que podemos fazer é 

ser interessante – e que essas infra-estruturas escondermo-nos e confesso que Resende foi 

também possam integrar-se num plano de durante muito tempo um concelho muito 

treinos da Selecção. fechado sobre si próprio. Contudo, hoje 

Vamos inaugurar no dia 3 de Novembro o novo percebemos que os problemas têm uma 

pavilhão gimnodesportivo, mais contido do que expressão muito larga e que a presença de 

aquele que é Anreade, e esperamos que este alguém que procura níveis de competitividade 

conjunto de equipamentos e a sua proximidade ao mais alto nível é, para os nossos jovens e para 

possam garantir a prática desportiva de uma a nossa comunidade em geral, um sinal claro de 

forma franca a quase toda a população.que pretendemos abertura e também procura-

Selecção Nacional
de Cadetes Masculinos
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Achamos que no fundo o que estamos a fazer 

são soluções de rede, tentando chegar a toda a 

gente, com aquilo que são os meios de um 

concelho como o nosso. Juntando esses 

objectivos que estão expressos na próprias OV – Em Resende, o desporto parece ser 

políticas desportivas municipais, com o forte considerado um veículo de desenvolvimento de 

estímulo que é a presença da nossa Selecção e outros objectivos.

que são para a nossa comunidade referências a AB – A presença da Selecção é um orgulho para 

todos os níveis, até sob o ponto de vista Resende, esperemos que os Jogos Olímpicos de 

humano, e naturalmente que a presença da Londres (2012) sejam um sucesso com estes 

Selecção para nós é muito importante como jovens que estão aqui a formar-se com esse 

sinalização de um outro nível de preocupações objectivo, mas também estamos certos de que a 

relativamente àquilo que é a própria construção presença deles aqui será um forte contributo 

da sociedade em geral e naturalmente daquilo para o desenvolvimento do nosso concelho.

que é o concelho de Resende. Nós temos o desporto como um pilar das nossas 

políticas, e achamos que temos de construir um 

OV – Há uma aposta clara por parte da Câmara conjunto de equipamentos que representem 

em fazer o desporto chegar a toda a uma oferta alargada para um cidadão que é hoje 

comunidade. Mas a aposta no caso concreto do cada vez mais exigente. E não há educação sem 

Voleibol não tem outras raízes mais profundas? desporto, e sem a contextualização daquilo que 

AB – Tem. Eu próprio fui praticante de Voleibol é o próprio indivíduo sem essa componente que 

e conheço as virtudes de um desporto como o é efectivamente crucial. Acho que nesse aspecto 

Voleibol. Estamos a falar de um desporto que o Voleibol tem enormes vantagens relati-

requer muito rigor técnico, uma boa aptidão vamente a outras modalidades porque tem, 

atlética para o seu desempenho e que tem uma como se percebe, uma grande expressão em 

forte nobreza, porque a equipa está entregue a si termos competitivos, estamos a falar de um 

própria. As contingências do jogo existem, mas desporto que tem uma extraordinária beleza 

são contingências que dependem de nós plástica quando se joga ao mais alto nível, como

próprios. É um jogo com um grande nível de 

estímulo, de justiça e de equilíbrio entre quem o 

disputa e estamos a falar de uma modalidade 

que, para além do desenvolvimento compe-

titivo que proporciona, tem também uma 

grande componente educativa. Sentimos que o 

Voleibol tem já uma grande penetração nas 

escolas por força daquilo que tem sido a 

colaboração entre a Federação e a Câmara, o 

clube local e as escolas. O Gira-Volei é já uma 

tradição no concelho, temos um clube que se 

dedica ao Voleibol e estamos agora a 

desenvolver o Mini-Volei e o nosso estímulo vai 

no sentido de podermos ter aqui, de uma forma 

sustentada, competição a um nível superior.

Não há educação
sem desporto
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pela nossa Selecção, com movimentos que são 

de uma expressão inigualável, mas também 

estamos a falar de um desporto que possibilita a 

própria formação da personalidade e isso é 

fundamental para um concelho como o nosso. 

Somos um concelho-problema em termos de 

educação e estamos a apostar fortemente em 

colmatar essa lacuna e achamos que a própria 

relação dos processos educativos com os  

nossos jovens nunca destacará componentes 

tão fortes como aqueles que estamos a falar. 

OV – A propagação da prática desportiva não 

inclui também a criação de clubes?

AB – Temos tentado estimular a criação de 

clubes que possam competir ao mais alto nível. 

Da parte da câmara nem podia ser de outra 

forma, estamos a percorrer este caminho, que 

não tem mais do que outra consequência: a de 

que nós possamos aqui em Resende trabalhar ao 

mais alto nível no Voleibol.

OV – Tantas Infra-estruturas, em tão pouco 

tempo. Como estão a ser dinamizadas?

AB – Desde que estou na Câmara, em princípios 

de 2002, abrimos à prática desportiva o Pavilhão 

de S. Martinho de Mouros, o Pavilhão de 

Anreade, vamos abrir agora as portas do 

Pavilhão de Freigil, o Primeiro-Ministro 

inaugurou no ano passado as piscinas 

municipais cobertas, criámos um clube de 

natação e estamos naturalmente a fazer o nosso 

caminho, não tendo a ideia de que tudo isto se 

constrói do telhado para baixo, mas sim que o 

facto de nós termos as nossas infra-estruturas 

impõe metas mais altas, impõe que se trilhe o 

caminho que é absolutamente necessário em 

Resende e obriga-nos a ter políticas activas da 

prática desportiva e isso é fundamental num 

concelho como o nosso. 

Gostaria de deixar uma
mensagem de grande confiança e

uma palavra de reconhecida gratidão
pela presença entre nós da

Selecção Nacional de Cadetes.
Individualmente os atletas contribuem

também para o desenvolvimento
de um concelho como o nosso, com
o seu estímulo, com o seu exemplo.
E dirijo-lhes também naturalmente

uma palavra de confiança e de
disponibilidade total da nossa

parte para que se sintam como se
estivessem em sua casa. É muito

importante para nós que eles
tenham sucesso nos Jogos Olímpicos

de Londres, mas também é muito
importante para que se sintam em

casa, tenham um bom aproveitamento
lectivo e que sejam os homens do

amanhã em que nós todos nos
revemos. O meu voto é que com a

sua presença também possam
transmitir aquilo que é a nossa

vivência em Resende

“

”



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL
www.fpvoleibol.pt



Reforço da competitividade

O Campeonato Nacional da Divisão A1 de Seniores Masculinos da época de 2007/2008 está 

recheado de expectativas já que é significativo o número de equipas que podem lutar pelo 

primeiro lugar. Sporting Clube de Espinho (vencedor dos dois últimos campeonatos), Vitória Sport 

Clube (segundo classificado nas duas últimas edições) e Sport Lisboa e Benfica (vencedor da Taça 

de Portugal nos últimos três anos) são, por assim dizer, os “cabeças-de-série” de um lote que ainda 

poderá albergar algum outsider.
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Isto porque, para além destes três candidatos aos lugares cimeiros da classificação, as restantes 

equipas também estão muito equiparadas antevendo-se uma luta acesa pelos oito primeiros 

lugares que dão acesso à segunda fase do Campeonato Nacional.

O Campeonato Nacional de Seniores Femininos tem também tudo para vir a ser uma competição 

bastante disputada e emotiva já que as duas principais equipas, CA Trofa (campeã no ano passado) 

e o CS Madeira (vencedor há dois anos), reforçaram-se.

Mas a competitividade não se esgota aqui, não se podendo colocar de parte a hipótese de outras 

formações se intrometerem na corrida ao primeiro lugar.
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Treinador Nuno Soares

Treinador Adjunto Cláudio LaranjeiraNOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

António Costa 1,85 27 Zona 4

Rui Santos 1,97 24 Central

José Fontes 1,94 27 Oposto

Paulo Fonseca 1,81 30  Líbero

Fabrício Barros 1,90 31 Zona 4

Rui Alvar Silva 1,94 25 Oposto

Gonçalo Sousa 1,90 25 Zona 4

Januário Silva 1,93 23 Zona 4

António Coelho 1,90 22 Distribuidor

Leandro Lopes 1,99 19 Central

Rui Manuel Alves 1,77 34 Distribuidor

Valter Ornelas 2,00 26 Central

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA ESPINHO

Pav. Arquitecto Jerónimo Reis

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Luís Vieira 1,83 26 Distribuidor

Márcio Scheibe 1,90 28 Distribuidor

André Abreu 1,87 20 Distribuidor

Élio Castro 1,85 28 Líbero

Leandro Figueira 1,80 23 Líbero

Nuno Berenguer 1,78 19 Líbero

António Castro 1,85 24 Zona 4

Marco Silva 1,87 32 Zona 4

João Fraga 1,83 26 Zona 4

Frank Albert 1,90 27 Z4 / Oposto

Fábio Vieira 1,90 18 Z4 / Oposto

André Carvalho 1,83 19 Oposto

Xavier Abreu 1,88 32 Central

Pedro Marote 1,90 19 Central

Tiago Silva 1,99 24 Central

ASSOCIAÇÂO DESPORTIVA MACHICO

Pav. AD MachicoTreinador Patrício Lopes

Treinador Adjunto Hélder Santos
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Treinador Paulo Cunha

Treinador Adjunto Alexandre Afonso

Treinador Luís Resende

Treinador Adjunto Domingos Paulo

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Jeremy King 2,01 26 Oposto

Frederico Amaral 2,02 25 Distribuidor

Nathan Roberts 1,98 21 Zona 4

Nigel Panagopka 2,05 20 Central

Marco Ruel 1,90 25 Central

Carlos Fidalgo 1,98 20 Central

Rui Moreira 1,85 21 Distribuidor

Nathan Meerstein 2,06 25 Central

Luís Sousa 1,90 29 Distribuidor

Aden Tutton 1,85 22 Líbero

Lee J. Montgomery 1,95 32 Zona 4

Bruno Silva 1,95 23 Oposto

Nuno Pereira 1,75 23 Líbero

CASTELO MAIA SONERES

Pav. Castelo Maia GC

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Fabiano Sousa 1,90 27 Distribuidor

Bruno Gonçalves 1,84 24 Distribuidor

Murilo Silva 2,03 24 Central

Miguel Meneses 1,87 19 Central

Luís Coelho 1,90 18 Oposto

Danilo Santos 1,87 24 Zona 4

João Coelho 1,86 26 Líbero

Rui Santos 2,01 24 Central

Thiago Maciel 1,97 22 Oposto

Rodrigo Ceola 1,93 22 Oposto

Robvan Nunes 1,94 21 Zona 4

Márcio Gaúcho 1,92 25 Central

Ivan Walter 1,91 26 Zona 4

A. J. FONTE BASTARDO

Complexo Desportivo Vitorino Nemésio
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NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

António Seco 1,76 27 Distribuidor

Marco Katzemberger 1,93 23 Central

Pedro Lagoá 1,84 23 Distribuidor

Rui Guedes 1,86 27 Oposto

Renato Migelho 1,84 32 Zona 4

Alexandre Peytchev 1,93 23 Oposto

José Simões 1,85 24 Zona 4

Paulo Cura 1,93 27 Central

José Fernandez 1,87 33 Zona 4

Luís Filipe 1,83 31 Líbero

João Vicente 1,90 20 Zona 4

António Silva 1,95 31 Central

Bernardo Rodrigues 1,90 32 Distribuidor

Luís Freitas 1,88 21 Oposto

CLUBE NACIONAL GINÁSTICA

Comp. Desportivo Clube Nacional Ginástica Treinador Radoslav Peytchev

Treinador Adjunto Renato Migelho

Treinador Jorge Caldeira

Treinador Adjunto Vagner Aragão NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Rui Caldas 1,83 36 Distribuidor

Miguel Pereira 1,83 34 Z4 / Oposto

Márcio Pires 1,92 36 Central

Filipe Salvadori 1,97 23 Distribuidor

Jonathan Vasconcelos 1,99 29 Central

Vinicius Roguzzoni 2,01 19 Central

Hélder Vasconcelos 1,97 26 Zona 4

Marco Ferreira 2,03 20 Oposto

André Sá 1,79 26 Líbero

Dan Berim 1,89 31 Zona 4

Nuno Gouveia 1,88 17 Zona 4

Duarte Abreu 1,82 23 Líbero

Jorge Morais 1,78 28 Zona 4

Fábio Pereira 1,78 17 Zona 4

CLUBE SPORT MARÍTIMO

Pav. Complexo Desportivo Marítimo
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Treinador Carlos Simão

Treinador Adjunto Carlos Ferreira

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

José Manuel Teixeira 1,90 29 Central

Bruno Sousa 1,83 23 Zona 4

João Paulo Rocha 1,80 21 Zona 4

João Malveiro 1,98 27 Central

António Bompastor 1,78 25 Líbero

Fábio Milhazes 1,98 25 Distribuidor

Alexandre Castro 1,92 27 Oposto

João Fidalgo 1,72 21 Líbero

Bruno Nogueira 1,92 27 Zona 4

André Rodrigues 1,89 22 Central

Filipe Catarino 1,90 21 Zona 4

Nuno Silva 1,89 22 Distribuidor

Paulo Castro 1,85 20 Zona 4

GINÁSIO CLUBE VILACONDENSE

Pav. Desportos Vila CondeTreinador Hugo Silva

Treinador Adjunto José Pedro Pontes

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Leonel Gomes 1,90 25 Central

Nuno Roque 1,90 25 Central

Diogo Santos 1,93 20 Central

Diogo Frada 1,88 22 Distribuidor

Nuno Soares 1,93 20 Zona 4

João Simões 1,94 20 Zona 4

Filipe Ramos 1,82 26 Distribuidor

Hugo Moreira 1,70 19 Líbero

Luís Moreira 1,86 20 Zona 4

Pedro Paraty 1,86 25 Zona 4

Pedro Figueiredo 1,98 20 Zona 4

Tiago Santos 1,84 19 Zona 4

João Rocha 1,80 27 Líbero

ESMORIZ GINÁSIO CLUBE

Pav. Gimnodesportivo do Esmoriz GC
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NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Adriano Paço 1,94 31 Zona 4

Bruno Lima 1,76 31 Distribuidor

Carlos Libório 1,95 17 Zona 4

Coroliano Santos 1,80 22 Distribuidor

Daniel Ferreira 1,95 25 Zona 4

Fabrício Pereira 2,01 26 Central

Filipe Cruz 1,95 19 Zona 4

Filipe Puga 1,83 20 Zona 4

Ivo Rodrigues 1,96 20 Central

Miguel Coelho 1,82 20 Líbero

Nelson Carvalho 1,99 24 Central

Pedro Miranda 1,78 17 Líbero

Ricardo Lima 1,93 25 Zona 4

Ricardo Ventura 1,73 22 Distribuidor

Pedro Rosas 1,94 28 Zona 4

LEIXÕES SPORT CLUBE

Nave Ilídio Ramos Treinador Mário Martins

Treinador Adjunto Bruno Carvalho

Treinador José Jardim

Treinador Adjunto Nuno Brites NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Evandro Batista 1,99 26 Distribuidor

Joel Perosa 1,84 36 Distribuidor

Carlos Teixeira 1,80 31 Líbero

André Lopes 1,93 25 Zona 4

Paulo Ferreira 1,90 31 Zona 4

João Magalhães 1,88 19 Zona 4

Manuel Silva 1,88 34 Zona 4

Pedro Fiúza 1,97 26 Zona 4

Fábio Brandini 1,97 27 Oposto

Luis Samuels 1,90 22 Oposto

Aurélio Silva 2,00 28 Central

Fábio Jardel 2,02 31 Central

João Dias 2,00 27 Central

SPORT LISBOA BENFICA

Pav. EDP
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Treinador Marco Queiroga

Treinador Adjunto Paulo Poeiras Costa

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Sandro Correia 1,98 37 Oposto

Maurício Silva 1,96 21 Oposto

Jacques Yoko 1,95 35 Zona 4

Gonçalo Iglésias 1,82 19 Distribuidor

Roberto Reis 1,90 27 Zona 4

Fabrício Silva 1,95 25 Central

Paulo Trautmann 2,02 30 Central

Miguel Maia 1,80 36 Distribuidor

João Brenha 1,94 37 Zona 4

José Pedrosa 1,96 36 Central

Miguel Costa 1,90 22 Zona 4

Gilberto Silva 1,98 37 Central

Hugo Ribeiro 1,82 29 Líbero

SPORTING CLUBE DE ESPINHO

Pav. do SC Espinho

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Eurico Peixoto 1,91 26 Zona 4

Mário Pinto 1,95 19 Zona 4

Allan Cocato 2,01 37 Central

Frederico Lages 1,98 18 Oposto

Hugo Gaspar 2,00 24 Zona 4

Fernando Ribeiro 1,85 19 Líbero

Nelson Brízida 1,94 23 Zona 4

Pedro Sousa 1,96 19 Distribuidor

Bruno Oliveira 1,85 19 Zona 4

Pedro Azenha 1,85 29 Distribuidor

Flávio Cruz 1,96 25 Zona 4

Ildnei Oliveira 1,95 35 Central

Filipe Cruz 1,78 27 Líbero

Vladimir Atopov 1,99 25 Central

Jonatas Nascimento 1,98 22 Central

Diogo Antunes 1,95 18 Zona 4

VITÓRIA SPORT CLUBE

Pav. do Vitória SC

Treinador Miguel Maia

Treinador Adjunto Rogério Lopes
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Treinador Fabiano Kwiek

Treinador Adjunto Marcelo Cezarano

Treinador Alberto Neves

Treinador Adjunto Eduardo César

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Carla Scarpelli 1,80 25 Oposta

Luana Gomes 1,80 21 Central

Mariana Francischini 1,87 19 Zona 4

Joana Machado 1,69 27 Oposta

Kátia Araújo 1,80 26 Zona 4

Eduarda Amaral 1,62 25 Zona 4

Cindia Amorim 1,77 26 Zona 4

Natércia Tavares 1,65 29 Líbero

Ana Catarina Brum 1,63 21 Líbero

Letícia Abe 1,80 25 Distribuidora

Andreia Gonçalves 1,60 25 Zona 4

Dina Silva 1,60 25 Distribuidora

Dulce Machado 1,73 26 Zona 4

Thaizze Oliveira 1,75 23 Distribuidora

Bruna Machado 1,68 21 Oposta

Daniela Azevedo 1,68 20 Zona 4

Flávia Lima 1,82 25 Central

Helen Silva 1,85 25 Central

CLUBE DESPORTIVO RIBEIRENSE

Escola Básica Integrada Lajes Pico

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Patrícia Santos 1,72 24 Zona 4

Ângela Silva 1,79 24 Zona 4

Patrícia Coutinho 1,62 21 Líbero

Gabriela Matos 1,75 23 Zona 4

Ana Edra 1,77 24 Zona 4

Sofia Isidro 1,72 22 Central

Mariana Castro 1,70 21 Distribuidora

Bárbara Garrido 1,77 21 Oposto

Rita Matos 1,79 20 Z4 / Central

Marta Esteves 1,86 19 Oposto

Viviane Isidoro 1,86 18 Central

Mafalda Sousa 1,83 18 Distribuidora

Cristiana Pereira 1,77 26 Oposto

Lília Fonseca 1,83 27 Central

Inês Neto 1,79 18 Zona 4

ALA NUN'ÁLVARES GONDOMAR

Comp. Desportivo Ala Nun'Alvares Gondomar
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NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Flávia Costa 1,76 26 Zona 4

Catarina Barbosa 1,73 20 Oposta

Marta Moura 1,66 19 Central

Juliette Silva 1,82 23 Central

Ana Filipa Parada 1,63 25 Distribuidora

Jussara Rocha 1,85 23 Central

Paula Pereira 1,62 22 Zona 4

Ana Paula Silva 1,73 26 Oposta

Ana Clemente 1,62 20 Líbero

Karla Urbinatto 1,70 22 Líbero

Gabriela Weber 1,75 22 Zona 4

Joana Raposo 1,62 17 Distribuidora

CLUBE KAIRÓS

Complexo Desportivo Ribeira Grande Treinador Nelson Reis

Treinador Adjunto

Treinador Sílvio Costa

Treinador Adjunto Paulo Barreto NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Fabiola Gomes 1,78 18 Zona 4

Sara Sousa 1,74 18 Zona 4

Tamara Hoffmam 1,80 22 Zona 4

Amanda Menezes 1,71 24 Distribuidora

Maria Fátima Victor 1,68 28 Líbero

Laura Abreu 1,68 25 Distribuidora

Jaciara Oliveira 1,83 32 Zona 4

Vilma Martins 1,74 25 Zona 4

Erika Paiva Matos 1,72 22 Zona 4

Suzana Gallina 1,75 38 Zona 4

Élia Cipriano 1,71 17 Zona 4

CLUB SPORTS MADEIRA

Pav. Levada
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em Maio de 1948, a Federação Internacional de com um ponto único na agenda de trabalhos, a 

Voleibol enviou à Federação Portuguesa de Direcção da F.P.V., em Dezembro de 1952, tomou 

Voleibol, o 1º Regulamento para o 1º a importante deliberação de “adquirir uma 

Campeonato de Voleibol da Europa; secretária e uma cadeira para a máquina de 

escrever” e na reunião seguinte decidiu 

“comprar o sêlo branco para  a Federação”;

também em Maio do mesmo ano a F.P.V. 

elaborou e aprovou, de acordo com as 

directrizes emanadas pela Direcção Geral de o esforço conjunto dos dirigentes da F.P.V., das 

Desportos e, posteriormente, enviou às Associações, dos Clubes, dos Atletas foi 

Associações Regionais, o 1º Regulamento para o determinante para o Voleibol se afirmar como 

1º Campeonato Nacional de Voleibol; modalidade desportiva, quer a nível Nacional, 

quer a nível internacional;

foi deliberado que, ao 1º Campeonato Nacional 

de Voleibol, podia concorrer o Campeão da em 1953, decorreu o 7º Campeonato Nacional 

época anterior e  um representante de cada da I Divisão, e o 5º Campeonato Nacional da II 

Associação; Divisão;

Sabia que...



no âmbito internacional “ o estudo e resolução nacionais e estrangeiros, ... com aperitivo na 

de quanto se relacionasse com o terceiro Praia do Guincho”;

Portugal – França”, que decorreu em Lisboa, foi a 

aposta forte da Direcção da F. P. V.: a mais surpreendente e deliciosa atenção 

foram dispensadas aos hóspedes (como forma dispensada foi: “oferecer ao seleccionador 

de retribuir o quanto lhes tinha sido nacional, senhor Mário Moniz Pereira, um fato 

proporcionado em Paris) e aos convidados de treino para seu uso na preparação da equipa 

muitas atenções das quais se  destacam: “a ceia portuguesa”;

na Adega Mesquita na noite do encontro... e o 

passeio turístico ao triângulo Sintra – Cascais – o resultado do evento, foi a vitória justa da 

Lisboa”, que incluiu todos os jogadores Selecção Portuguesa.

O Voleibol em Portugal 
Curiosidades
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Maria de Lurdes Lopes - Directora da FPV
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O VOLEIBOL – Sessenta e cinco anos é uma boa podermos fazer ainda mais alguma coisa pela 

idade para uma instituição fazer um balanço... modalidade.

JOAQUIM VILELA – O nosso historial é rico e 65 Isto não quer dizer que não estejamos contentes 

anos é uma idade que marca profundamente a com os apoios (limitados) que temos tido, os 

vida de uma associação. Temos vindo a crescer quais, com uma boa gestão, têm permitido 

durante todos estes anos. O crescimento que se realizar tudo aquilo que planeamos no início das 

verifica é de louvar e deve-se em grande parte ao épocas.

enorme esforço que todos os clubes fazem para Porém, as comemorações dos nossos 65 anos 

que haja cada vez mais atletas e pelo apoio que ficaram aquém daquilo que gostaríamos de ter 

dão à associação para que continuemos a fazer feito, dado que era nossa ideia, e iremos 

algo de útil perante o Voleibol regional e continuar a lutar por isso, fazer uma brochura 

nacional. com a história da associação, que poderia ser 

Ao longo dos 65 anos, a AVP passou por tempos documentada com centenas de fotografias, bem 

muito difíceis, como todas as associações e todas como com documentos antigos de muito 

as entidades ligadas ao desporto, ultimamente interesse para a modalidade que temos nos 

tem-se agravado dado que é difícil desbloquear nossos ficheiros. Orgulhamo-nos de ter álbuns 

certas verbas que seriam necessárias para com várias fotografias tiradas ao longo destes

Presidente da AV Porto destaca o papel da Formação 
O Gira+ será um projecto vencedor

A Associação de Voleibol do Porto (AVP) foi 

pioneira na implantação do Mini-Voleibol em 

Portugal. Actualmente, é a associação filiada na 

Federação Portuguesa de Voleibol que regista 

mais centros e atletas no Gira-Volei, estando ainda 

a seu cargo os Centros de Formação. Um caminho 

desbravado ao longo de 65 anos de existência, 

como nos revela Joaquim Vilela, Presidente da AV 

Porto há já 30 anos, que destaca ainda a 

importância do Gira+, o novo projecto federativo, 

para a promoção e o desenvolvimento do 

Voleibol.
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últimos 30 anos, embora tenhamos também Femininos, a Selecção da Associação de Voleibol 

fotografias anteriores a essa época, bem como de Lisboa e a Selecção da Associação de Voleibol 

documentos, actas de assembleias gerais e de do Porto. O torneio realizou-se no pavilhão da 

reuniões de Direcção, as quais mereciam um Escola Fontes Pereira de Melo, no Porto, e foi 

estudo profundo com vista à elaboração da ganho pela Selecção Portuguesa.

referida brochura que gostaríamos de publicar. Foi um torneio interessante, que teve como 

Contudo, para isso era necessário desbloquear principal objectivo, para além da parte 

verbas, pois só com um profissional é que desportiva, o facto de podermos recordar os 

conseguiríamos compilar e organizar esse torneios que anteriormente realizávamos. 

mesmo documento. O que conseguimos fazer Ficámos com uma certeza: no próximo ano 

durante as comemorações dos 65 anos foi iremos novamente organizar este torneio na 

reanimar o torneio internacional que altura da Páscoa e estamos já a contactar 

realizávamos anualmente, em masculinos e selecções estrangeiras nesse sentido.

femininos, no Colégio Internato dos Carvalhos, e 

que tinha sofrido um interregno de 10 anos. OV – A AV Porto, para além de ter sido pioneira 

com o Mini-Voleibol, tem desempenhado um 

OV – Um torneio que «regressou» de vez? papel importante na área da Formação...

JV – O torneio, dadas as limitações de datas JV – ... Tem sido nossa primeira preocupação a 

provocadas pelos campeonatos nacionais, só formação de jovens atletas na área da nossa 

pôde ser realizado durante o mês de Junho e isso jurisdição. Na época de 1976 iniciámos o Mini-

limitou-nos em relação à participação de Voleibol, que começou por ter meia-dúzia de 

selecções estrangeiras, recaindo a escolha na atletas a competir e que atingiu o seu apogeu na 

Selecção de Marrocos. As outras participantes época de 2006/07, mais precisamente no dia 10 

foram a Selecção Nacional de Seniores de Junho no Parque da Cidade, no Porto, com o
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empenhámo-nos a fundo na captação e 

divulgação deste projecto federativo. O Gira-

Volei tem tido uma grande aceitação por parte 

das câmaras que visitamos, bem como de todos 

os colégios particulares e outras entidades por 

nós contactadas.

OV – E em relação ao Gira+, recentemente 

criado pela Federação?

JV – Pensamos que constitui um projecto que 

vem colmatar certas lacunas. Notávamos que Dia do Mini-Voleibol a registar a participação de 

efectivamente faltava alguma coisa para 1.100 atletas. É este o escalão que mais 

completar o Gira-Volei e as câmaras do interior acarinhamos e do qual saíram grandes atletas, 

do país em que ainda não existem clubes de alguns deles de alta competição, como o Miguel 

Voleibol receberam com muito agrado este Maia, o João Brenha, o Hélder Teixeira e tantos 

projecto, que permite a continuação do Gira-outros, também a nível de femininos. Neste 

Volei até depois dos 20 anos.escalão, continuamos a ter competição 

Estou convencido que será mais um projecto semanalmente, desde Outubro a Junho de cada 

vencedor. Quanto à formação feita pelos clubes, época. Por outro lado, abraçámos inicialmente 

houve uma altura em que alguns clubes com com certo receio o Gira-Volei. Contudo, depois 

muita responsabilidade no Voleibol deixaram de de termos feito um pouco de oposição a esta 

fazer formação pois chegaram à triste conclusãovariante demos a mão à palmatória e 
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de que se contratassem jogadores estrangeiros seja, os clubes só poderão ter 3 jogadores 

para completar as suas equipas de seniores, lhes estrangeiros, sendo que só dois poderão jogar em 

ficaria mais barato do que estarem a desenvolver simultâneo.

a formação. Contudo, estamos a chegar à Mas aqui ponho um ponto de interrogação: E 

conclusão de que esses mesmos clubes como é que vamos proceder com os jogadores 

resolveram presentemente retomar a o trabalho brasileiros? Vão continuar a ter dupla 

nos escalões de formação. Assim, vemos que nos nacionalidade?

vários torneios a nível regional, inter-regional e Alguém tem de fazer alguma coisa por isto, pois 

nacional estamos a recuperar, de uma forma este problema no fundo coloca-se em todas as 

muito significativa, atletas dos escalões de modalidades.

infantis, iniciados e juvenis. Vemos depois uma 

quebra nos juniores, em virtude desses atletas OV – Uma das soluções poderá passar pelo 

constatarem que, dado os seus clubes de origem trabalho com os atletas mais jovens, como 

continuarem a apostar nos atletas estrangeiros, acontece nos Centros de Formação?

não terão hipóteses de chegar a jogar nas equipas JV – Continuamos mandatados pela FPV a 

de seniores. trabalhar os Centros da Formação de atletas. O 

trabalho é efectuado a nível de minis B e infantis 

OV – Mas parece que a Federação Internacional femininos e infantis e iniciados masculinos e 

de Voleibol (FIVB) quer alterar a situação... este ano estamos a iniciar um novo lote de 

JV – Foi com muito agrado que li no site da atletas, estando nesta altura a fazer a respectiva 

Federação Internacional de Voleibol (FIVB) que selecção de 24 atletas de masculinos e 24 atletas 

iremos voltar, finalmente, ao sistema antigo, ou de femininos, que irão trabalhar durante os
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próximos dois anos.

Este trabalho é efectuado todos os domingos e 

segundas-feiras e tem sido útil pois é com agrado 

que vemos os seleccionadores nacionais 

aproveitarem depois esses atletas para o 

trabalho de selecção. Entram nos centros de 

formação rapazes nascidos em 1993 e 1994 e 

raparigas nascidas em 1994 e 1995. Além destes 

treinos, têm depois uma fase concentrada 

durante a semana de Páscoa, em regime de 

internato, que se realiza normalmente no 

Colégio de Gaia. 

OV – Como se processa a intervenção da AV 

possibilidade de haver ocasiões em que se Porto?

possam dedicar um bocadinho mais do seu JV – Nestes trabalhos estão envolvidos 4 

tempo para acompanhar as respectivas técnicos e um coordenador, dois para 

selecções.masculinos e dois para femininos. A Associação 

faz o transporte dos atletas para os respectivos 

treinos e dá-lhes todo o apoio administrativo e 

logístico necessário.

Tem sido preocupação da Associação colaborar 

o máximo possível com a FPV. Assim, temos 

organizado vários eventos, como sejam finais de 

taças de Portugal, fases concentradas de escalões 

de formação, bem como todos aqueles eventos 

ou organizações que a FPV realize e em que 

necessite da nossa colaboração. Nem sempre 

podemos estar de acordo com as resoluções 

tomadas pela FPV. Contudo, é benéfico que haja 

essa posição, pois só assim é que vemos o quanto 

é necessário o diálogo para colmatar as 

divergências que possam haver. Só desta 

maneira é que podemos engrandecer cada vez 

mais o Voleibol regional e fundamentalmente o 

Voleibol nacional.

Estamos de acordo com a política que está a ser 

seguida sobre o trabalho das selecções, mas 

achamos que a FPV deverá apostar mais em 

técnicos jovens, com novas ideias e com outros 

sistemas de trabalho. Sabemos o quanto é difícil 

ter dirigentes que possam acompanhar estes 

projectos. Contudo, achamos que há sempre 

Pensamos que (o Gira+)

constitui um projecto que vem

colmatar certas lacunas.

Notávamos que efectivamente

faltava alguma coisa para

completar o Gira-Volei e as câmaras

do interior do país em

que ainda não existem clubes

de Voleibol receberam com muito

agrado este projecto,

que permite a continuação do

Gira-Volei até

depois dos 20 anos.

Estou convencido que será mais

um projecto vencedor.

“

”
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O Gabinete de Voleibol de Praia da FPV respectivos clubes.

desenvolveu diversas iniciativas em 2007, com 

os objectivos de promover a modalidade No total envolveu 48 atletas masculinos e 22 

motivando mais jogadores jovens e detectar femininos oriundos na sua maioria de clubes da 

potenciais talentos para eventual representação zona do Grande Porto, mas também atletas de 

nacional no futuro. As actividades e seus Viana do Castelo, Aveiro, Marinha Grande e 

objectivos, de carácter nacional, foram Braga. Muito embora a época fosse a dos 

igualmente apresentados às Associações Regio- tradicionais passeios de finalistas e em alguns 

nais, cujos responsáveis foram convidados a casos os clubes não terem autorizado a presença 

apresentar os seus próprios projectos de acordo de atletas em datas próximas de competições 

com as respectivas realidades, a serem apoiados para eles importantes, o balanço foi extre-

pela FPV. mamente positivo, com uma boa adesão 

sobretudo dos mais jovens, onde foi possível 

detectar potencial físico e grande apetência pelo 

volei de praia, deixando boas referências para os 

Realizadas em 7 dias das férias escolares das trabalhos que se seguiram.

férias escolares da Páscoa, nas instalações de 

Voleibol de Praia do Clube Atlântico da 

Madalena, estes primeiros trabalhos envol-

veram atletas dos escalões Sub-17, Sub-19 e 

Sub-23:

- participantes dos trabalhos realizados no ano 

anterior;

- atletas dos Centros de Formação da AV Porto 

(com o apoio desta associação);

- atletas por iniciativa própria e/ou dos 

Observações nas férias da Páscoa

Boa adesão dos mais jovens
por Francisco Fidalgo*
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Centros de treino para o alto nível

Treinos

Competições nacionais dos escalões Sub

No total foram: 11 semanas de trabalho; 33 dias 

de treino (aproximadamente 65 horas) por 

escalão/sexo; cerca de 230 horas no total de 

treinos. Passaram pelos Centros de Treino: 

- 57 atletas masculinos, entre os quais 19 Sub-16 

e 16 Sub-17, o que demonstra a grande adesão 

dos jogadores mais jovens ao projecto.

- 46 atletas femininos (incluindo 22 do escalão 

Sub-16).

Estes números são reveladores do sucesso da 

iniciativa, fruto da grande motivação e empenho 

expressos na clara evolução dos atletas mais 

novos, mas também do espírito de equipa, 

envolvimento e capacidade de adaptação dos 

técnicos.
Os Centros de Treino foram a grande aposta 

deste Gabinete no Verão passado. Visaram 

igualmente captar e motivar jovens atletas para o 

Volei de Praia, aplicar treino físico, técnico e 

táctico específico, detectar e seleccionar 

talentos para a modalidade.

Nos casos dos atletas apoiados pela FPV e/ou 

seleccionados para competições internacionais, 

pretendeu-se enquadrá-los tecnicamente de 

forma a proporcionar a preparação adequada 

para as mesmas. Funcionaram durante 2 meses e 

meio, entre 18 de Junho e 29 de Agosto, no 

horário da manhã para o escalão Sub-18, e na 
No âmbito do funcionamento dos Centros de 

tarde para os Sub-20 e Sub-23, na praia de 
Treino foram realizados 8 torneios para os 

Espinho. O enquadramento técnico, sob a 
escalões mais jovens:

supervisão de Miguel Maia e Francisco Fidalgo, 
- 5 torneios de Sub-18, com uma participação 

esteve a cargo de Pedro Castro, Filipe Rocha e 
total de 113 duplas (49 masc. e 64 fem.);

Pedro Teixeira.
- 2 torneios de Sub-20; com 21 duplas no total 

(10 duplas masc. e 11 fem. Um dos torneios foi 

só de femininos);

- 1 torneio de Sub-23, com 16 duplas (11 masc. e 

5 fem.).

No total dos torneios estiveram envolvidas 150 

duplas, 70 de masculinos e 80 de femininos, 

algumas das quais participaram na maioria 

deles; 67 raparigas e 42 rapazes jogaram em pelo 

menos um torneio.

Voleibol de Praia 
Detecção e Observação
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Uma das provas de Sub-20 e 4 das de Sub-18 

decorreram em simultâneo e na própria 

estrutura de provas de seniores. Relativamente 

aos Sub-18, foi criado um ranking e distinguidos 

os mais pontuados no final, valorizando-se 

assim a regularidade. Estes torneios registaram, 

como se demonstrou, muito boa adesão dos 

jovens, que conseguiram mobilizar também os 

pais para poderem participar nos torneios, por RUI MOREIRA / RICARDO OLIVEIRA

Sob a supervisão técnica da FPV nas 3 últimas épocas e um vezes a uma distância considerável, e até 
percurso que passou por algumas participações internacionais 

organizar estadias em parques de campismo, 
positivas, esta dupla em 2007 participou na generalidade das 

com a colaboração da Federação e dos técnicos qualificações do Circuito Nacional sénior (embora com idades de 

júnior) com vitórias em alguns jogos, tendo-se qualificado e dos Centros de Treino. Os próprios jogadores 
participado no Quadro Principal das provas de Espinho (9.ºs 

colaboraram em diversas tarefas das classificados) e Esposende (13.ºs classificados). Apuraram-se 

ainda na etapa de Mira, mas não puderam competir no Quadro por competições e foi notória a evolução do nível de 
lesão. Foram campeões nacionais de Juniores e participaram a jogo ao longo do circuito, com indicadores muito 
nível internacional no Campeonato do Mundo de Sub-19 (17.ºs).

positivos para o futuro. Revelou-se muito útil 

também a integração nos torneios de seniores 

que permitiu acompanhar as provas dos mais 

velhos e, simultaneamente, enriquecer essas 

provas com mais actividade e mais público.

FILIPE CATARINO / MIGUEL COELHO

Também com algum percurso juntos que inclui duas participações 

internacionais em anos anteriores, esta dupla foi presença assídua 

no Circuito Nacional de 2007 com classificações bastante 

interessantes (9.º, 7.º, 5.º, 5.º, 9.º, 5.º). Venceram a prova de Sub-23 

organizada pelo Gabinete de Voleibol de Praia e participaram no 

Campeonato Europeu de Sub-23, no Chipre, em que foram 7.º 

Classificados.

JULIANA ANTUNES / FRANCISCA ESTEVES

Das 5 participações que tiveram no Circuito Nacional estas atletas Foram 3 as duplas a beneficiarem não só dos 
venceram 3 e foram finalistas em outras 2.Centros de Treino para o Alto Nível, mas 
Nas participações internacionais contabilizaram 2 classificações 

também de apoios específicos para a sua de 9.º – no Satélite de Espanha da CEV e no Challenger da Itália da 

FIVB – e 25.º no Open de Portugal da FIVB.preparação e participação internacional.

Participação competitiva nacional

E internacional

Duplas supervisionadas pela FPV

RANKING FEMININO 

SUB-18

1º  Débora Sousa

2º  Rosa Couto

3º  Cláudia Melo

4º  Ana Gomes

5º  Mariana Oliveira

6º  Joana Peliteiro

7º  Catarina Rocha

8º  Diana Ruela

9º  Ana Pinto

10º  Angela Camarinha

RANKING MASCULINO 

SUB-18

1º  Ivo Casas

2º  Pedro Monteiro

3º  Filipe Pinto

4º  Tiago Carneiro

5º  Ricardo Alvar

6º  Luís Melo

7º  André Sousa

8º  João R. Silva

9º  Frederico Godinho

* Coordenador do Gabinete de Voleibol da FPV
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Loureiro/Andreia Anselmo vencido por 2-1 (17/21, 

21/19 e 15/12) Susana Monteiro/Raquel Lacerda no 

jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares.

Foi o segundo triunfo de Sandra Castro/Ana Paulo 

sobre Juliana Antunes/Francisca Esteves em quatro 

finais disputadas entre as duas duplas no Circuito 

Lumitek 2007 e a quarta vitória nos sete jogos 

disputados entre ambas este ano.

No final, Ana Paulo reconheceu:

“O nosso objectivo inicial era fazer o melhor 

possível, e ir crescendo com o trabalho, mas ainda 

José Pedrosa/Pedro Rosas e Sandra Castro/Ana Paulo bem que conseguimos o título nacional.

sagraram-se campeões nacionais ao vencerem, em A dupla da Juliana e da Francisca é muito jovem 

Esposende, a Final do Circuito Lumitek 2007, como mas também tem muito valor. Penso que foi um 

é designado o Campeonato Nacional de Voleibol de bom jogo, apesar das condições meteorológicas, 

Praia organizado pela Federação Portuguesa de pois quando está assim tanto vento o factor sorte 

Voleibol. Em masculinos, Pedrosa e Rosas tem um relevo maior. Trabalhámos muito este ano 

superaram, por 2-0 (21/19 e 21/15), a forte dupla e, como é natural, queríamos que esse trabalho 

Pedro Grael Brazão/Dagoberto Júnior, enquanto desse frutos e foi o que aconteceu com este título de 

Januário Silva e Fabrício Silva derrotaram Rui Gue- campeãs nacionais”. Um título conseguido logo no 

des/Ricardo Fonseca no jogo para o 3º e 4º lugares. primeiro ano em que há uma aposta mais séria da 

dupla no Voleibol de Praia – Sandra Castro tem já 

No final, José Pedrosa salientou: uma grande experiência nacional e internacional, 

“Estávamos à espera de um torneio muito mas Ana Paulo ainda dá os primeiros passos na 

equilibrado e mentalizados para o que iríamos variante. “Gostaria de deixar uma palavra de apreço 

enfrentar. Com estas condições atmosféricas, ao nosso treinador, João Pedro Vieira, que de facto 

sobretudo o forte vento, os jogos transformam-se foi determinante na melhoria do nosso trabalho. 

praticamente numa lotaria, em que o factor sorte Sem ele, penso que não teríamos conseguido o 

conta muito. Mas a verdade é que nós jogámos título nacional”, confessou.

muito bem nestes seis jogos, defendemos muito e 

no final acabámos por ser justos vencedores.

Era muito importante para nós reconquistarmos o 

título de campeões nacionais, já que no ano passado 

perdemos na final por 1-2”.

Em femininos, Sandra Castro e Ana Paulo 

derrotaram,  numa final  marcada pela  

competitividade, Juliana Antunes/Francisca Esteves 

por 2-0 (27/25 e 21/18), tendo Daniela 

Pedrosa/Rosas e Castro/Paulo
campeões nacionais
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Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Pedro Rosas / José Pedrosa Pedro Brazão / Dagoberto Júnior 2/0 (22/20 e 21/19)
3º/4º Nélson Brízida / Maurício Dantas Roberto Reis / José Fontes 2/0 (24/22 e 21/16)

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Miguel Maia / João Brenha Roberto Reis / José Fontes 2/0 (22/14 e 21/14)
3º/4º Pedro Brazão / Dagoberto Júnior Januário Silva / Fabrício Silva 2/0 (24/17 e 21/09)

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Pedro Brazão / Dagoberto Júnior Roberto Reis / José Fontes 2/1 (19/21, 21/15 e 19/17)
3º/4º Rui Guedes / Ricardo Fonseca Nélson Brízida / Maurício Dantas Lesão da equipa vencida

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Nélson Brízida / Maurício Dantas Nélson Brízida / Maurício Dantas 2/1 (21/15, 18/21 e 15/10)
3º/4º Januário Silva / Fabrício Silva Rui Guedes / Ricardo Fonseca 2/0 (21/19 e 21/19)

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Pedro Brazão / Dagoberto Júnior Miguel Maia / João José 2/0 (21/18 e 21/15)
3º/4º Roberto Reis / José Fontes Rui Guedes / Ricardo Fonseca 2/0 (21/18 e 21/19)

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Nélson Brízida / Maurício Dantas Bruno Sousa / Coroliano Santos 2/0 (21/10 e 21/19)
3º/4º Pedro Brazão / Dagoberto Júnior Roberto Reis / José Fontes 2/0 (21/16 e 21/13)

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Pedro Brazão / Dagoberto Júnior Roberto Reis / José Fontes 2/0 (21/19 e 21/13)
3º/4º Januário Silva / Fabrício Silva Rui Guedes / Ricardo Fonseca 2/0 (21/16 e 21/15)

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Pedro Brazão / Dagoberto Júnior Nélson Brízida / Maurício Dantas Lesão da equipa vencida
3º/4º Roberto Reis / José Fontes Januário Silva / Fabrício Silva Lesão da equipa vencida

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Pedro Brazão / Dagoberto Júnior Nélson Brízida / José Pedrosa 2/0 (21/15 e 21/19)
3º/4º Roberto Reis / José Fontes Januário Silva / Fabrício Silva 2/0 (21/18 e 28/26)

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Pedro Rosas / José Pedrosa Pedro Brazão / Dagoberto Júnior 2/0 (21/19 e 21/15)
3º/4º Januário Silva / Fabrício Silva Rui Guedes / Ricardo Fonseca 2/0 (21/15 e 21/15)

OEIRAS

ESPOSENDE

VILA REAL DE STº ANTÓNIO

MATOSINHOS

MIRA

SINTRA

ESPINHO

ARCOZELO

LAGOS

CORTEGAÇA
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Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Juliana Antunes/Francisca Esteves Sandra Castro / Ana Paulo 2/0 (21/17 e 21/13)
3º/4º Octávia Oliveira/Joana Vasconcelos Andreia Anselmo/Daniela Loureiro 2/1 (13/21, 21/18 e 15/10)

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Juliana Antunes/Francisca Esteves Sandra Castro / Ana Paulo 2/1 (21/13, 19/21 e 15/08)
3º/4º Octávia Oliveira/Joana Vasconcelos Margarida Serra / Teresa Serra 2/0 (21/19 e 21/19)

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Juliana Antunes/Francisca Esteves Octávia Oliveira/Joana Vasconcelos 2/1 (19/21, 21/15 e 15/09)
3º/4º Sandra Castro / Ana Paulo Rita Fernandes / Joana Ferreira 2/1 (21/15, 16/21 e 15/13)

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Sandra Castro / Ana Paulo Rosa Costa / Joana Ferreira 2/0 (21/12 e 21/11)
3º/4º Octávia Oliveira/Joana Vasconcelos Daniela Loureiro/Andreia Anselmo 2/0 (21/18 e 21/19)

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Sandra Castro / Ana Paulo Juliana Antunes/Francisca Esteves 2/1 (23/21, 15/21 e 15/13)
3º/4º Octávia Oliveira/Joana Vasconcelos Rosa Costa / Joana Ferreira 2/1 (16/21, 21/17 e 15/09)

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Sandra Castro / Ana Paulo Daniela Loureiro/Andreia Anselmo 2/0 (21/14 e 22/20)
3º/4º Suzana Galina / Neusa Reis Juliana Antunes/Francisca Esteves 2/0 (23/21 e 21/18)

Pos. Vencedores Vencidos Resultado
1º/2º Sandra Castro / Ana Paulo Juliana Antunes/Francisca Esteves 2/0 (27/25 e 21/18)
3º/4º Daniela Loureiro/Andreia Anselmo Susana Monteiro/Raquel Lacerda 2/1 (17/21, 21/19 e 15/12

MIRA

TORNEIO DE ARCOZELO

ESPOSENDE

ESPINHO

GAIA

CORTEGAÇA

MATOSINHOS

Voleibol de Praia
Circuito Lumitek 2007

)



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL
www.fpvoleibol.pt



51

Hugo Silva é fomentar a criação de clubes e o aparecimento de 

que juntamente com Leonel Salgueiro e Vítor dirigentes, que, juntamente com as associações, 

Pereira, tem vindo, desde 1999, a superar obstácu- constituem os sustentáculos da modalidade. O 

los e a mudar mentalidades. A época de 2007/2008 responsável técnico pelo Gira-Volei passa em 

marcará decisivamente o projecto federativo, com revista as dificuldades e os sucessos do projecto, 

o aparecimento do Gira+, criado para dar novas levantando ainda um pouco do véu relativamente 

oportunidades aos jovens, mas igualmente para às novidades que estão na forja federativa.

uma das faces visíveis do Gira-Volei, 
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Hugo Silva define os objectivos do Gira-Volei:
Qualidade na promoção e descentralização

O VOLEIBOL – Quando o Gira-Volei arrancou (1999), alguém 

acreditava que o projecto federativo teria tanto sucesso?

HUGO SILVA – “No início do projecto as dúvidas eram muitas e 

houve, inclusive, resistência por parte de algumas associações, 

que achavam que o Gira-Volei iria colidir com o Mini-Voleibol, 

que estava já enraizado em associações e clubes. A passagem 

do tempo veio mostrar precisamente o contrário, pois o Gira-

Volei pode ser a semente, ou o lançamento, para os miúdos 

poderem enveredar pelo Mini-Voleibol ou por outros escalões 

de formação. Os comentários que se faziam a propósito do 

Gira-Volei eram de que seria um projecto que estava 

condenado logo à nascença. Quem acreditou mais no Gira-

Volei foi o Presidente da Federação, Prof. Vicente Araújo, que 

com a sua insistência e com as ideias que tinha delineado 

para o projecto, fez de alguma forma calar as vozes 

dessas pessoas, algumas das quais são actualmente 

as principais defensoras do Gira-Volei. Para além 

disso, tentar implantar algo que sai fora do 

plano das actividades normais dos alunos 

choca sempre com a estrutura bastante 

sólida das escolas. Mas também os 

estabelecimentos de ensino acabaram 

por reconhecer que seria um bom 

complemento para a actividade física 

na escola.

É preciso ter consciência de que, 

quando estamos a falar da 

Expressão Física Motora nas 

escolas, ou seja de crianças 

dos 6 aos 10 anos, o mais 

importante é conseguir
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 motivá-las para a prática desportiva. para a comunidade. Procuramos reunir com todos 

os intervenientes, federação, associações, câmaras, 

GV – Olhando para esses números, como é possível pais, etc.., como forma de evoluir e de motivar cada 

continuar a captar cada vez mais jovens para a vez mais os jovens.

prática do Gira-Volei? E há sempre novidades que tentamos acrescentar ao 

HS – A nossa preocupação não é aumentar o trabalho já desenvolvido. O Gira-Volei é o principal 

número de atletas de Gira-Volei – felizmente, isso projecto no país porque nós também procuramos 

tem sido concretizado como resultado de um ser pioneiros no que respeita a inovações, e um dos 

processo natural –,  mas sim aumentar a qualidade. resultados dessa evolução é precisamente o 

Como? Melhorando os nossos eventos, aparecimento do Gira+.

promovendo cada vez mais o projecto junto das 

autarquias e, acima de tudo, orientando o Gira-Volei GV – O que é que o Gira+ traz de novo?

HS – O objectivo principal do Gira-Volei prende-se 

com o aparecimento de clubes. Apesar de termos 

conseguido ter sucesso relativamente a esse 

aspecto, o resultado ainda não é aquele que nós 

desejaríamos. Um dos maiores obstáculos 

relativamente ao aparecimento desses clubes é 

exactamente a falta de estruturas de acolhimento 

capazes de conseguir captar todos estes jovens que 

estão envolvidos no Voleibol. Essa estrutura de 

acolhimento passa não só por uma aposta das 

câmaras, mas acima de tudo por aquilo a que 

chamamos os «carolas», as pessoas que ao fim e ao

O GIRA-VOLEI EM NÚM

O Gira-Volei tem vindo a expandir-se a nível geográfico e a conquistar adeptos e praticantes em 
todos os pontos do país. Desde o início do projecto, em 1999, estiveram envolvidos cerca de 
90.000 jovens. Devido ao impacto social e educativo desta iniciativa junto de Autarquias, 
Escolas, Associações e outras instituições associativas e culturais, até ao momento aderiram ao 
projecto federativo 1.700 centros,sendo que só na última época estiveram envolvidas 39 
cidades e vilas. Para um bom funcionamento dos centros foram formados 1.800 monitores e 
fornecidos, só na última época, 5.000 bolas e 500 kits Gira-Volei. Desde o seu início, foram 
percorridos 100.000 Kms, de norte a sul do país, para serem realizados 23.400 jogos oficiais.

90.000
Jovens envolvidos

no Projecto

1.700
Centros

envolvidos

23.400
Jogos

oficiais



53

Entrevista
Hugo Silva

cabo formam os clubes e as secções de Voleibol e 

que vão fazer com que esses jovens possam ser 

captados para os clubes. Estou convencido de que 

ao fazer com que essas pessoas participem nas 

actividades, jogando e conhecendo melhor a 

modalidade, o Gira+ poderá ser um veículo 

importante rumo ao aparecimento dos referidos 

carolas, dirigentes que terão um papel fundamental 

no aparecimento de cada vez mais clubes no país.

Penso que a questão dos dirigentes é extremamente 

importante. Os dirigentes podem ser encontrados características próprias, pode ser praticado em 

entre os pais, através do seu envolvimento com os qualquer espaço, com o mínimo de condições 

filhos no Gira-Volei. E acima de tudo procurando a exigíveis para a realização de um grande 

descentralização, que é um dos objectivos maiores espectáculo. Quando apresentamos uma hipótese 

da Federação. destas a uma autarquia de uma localidade mais 

pequena, o entusiasmo é sempre muito grande e a 

GV – Como é que a descentralização do Gira-Volei e, motivação redobrada, e isso também é muito 

por consequência do Voleibol, poderá ser realizada? estimulante para nós. Isso está a acontecer cada vez 

HS – Procurando dar hipóteses a locais menos mais fruto da expansão e da visibilidade que o 

favorecidos, ou seja, com menos condições naturais projecto está a ter a nível nacional. Essa procura da 

ou estruturais, na organização desse tipo de provas, descentralização leva-nos a pensar em colocar 

pois o facto de terem menos condições não significa técnicos a trabalhar directamente na Federação, mas 

que não possam ser aí desenvolvidas actividades que ao mesmo tempo possam deslocar-se e estar 

como as do Gira-Volei, que, devido às suas alguns períodos de tempo, como três, quatro dias,

EROS: DE 1999 A 2007

Para uma maior divulgação das actividades, contámos com a colaboração do Canal Panda e 
registámos 42.300 minutos de espaço nas programações televisivas. Em relação aos títulos 
de campeões nacionais de todos os escalões ao longo dos anos, a A. V. Viseu apresenta já 16 
títulos, sendo este o maior número de êxitos por equipas, seguida de perto pela A. V. Porto 
(14 títulos) e pela Associação de Voleibol da Guarda (13 títulos). Em 2007, a Associação de 
Viseu conquistou 5 títulos, distribuídos por vários centros: C. M. de Resende, Colégio de 
Lamego e Escola Sec. Latino Coelho. Isso indicia que a multiplicação dos centros pode 
contribuir para uma maior qualidade das performances dos seus atletas.

1.800
Monitores

formados

105.000
Quilómetros

percorridos

42.300
Minutos nos media

(Voleitv, Sporttv, Canal Panda)
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num determinado distrito, podendo esses técnicos oportunidade de termos o Miguel Maia connosco 

trabalhar mais de perto com os técnicos das vai também possibilitar divulgar e dinamizar a 

câmaras, fazendo com que essa relação modalidade, já que ele constitui  uma

Federação/Centro de Gira-Volei ou Federa-

ção/Autarquia seja o mais estreita possível. E que o 

trabalho realizado nesses centros possa vir a ser de 

cada vez maior qualidade.

OV – Para além destas, há noutras «campanhas» a 

favor da descentralização?

HS – Outra forma de descentralizar passa por 

aproveitar a realização de eventos nacionais e 

internacionais. É importante realçar a campanha 

que a Federação, através do Gira-Volei, está a fazer, 

aproveitando momentos importantes que a 

Selecção Nacional de Seniores Masculinos vai 

viver, como é o caso das fases de apuramento para 

os jogos olímpicos e também em estágios da 

Selecção Nacional, jogos de fases concentradas dos 

diferentes escalões nacionais, inclusive taças de 

Portugal, procurando levar essas competições para 

os locais onde o Voleibol e o Gira-Volei dão os 

primeiros passos. Penso que será importante em 

termos de servir de referência aos miúdos, para 

estarem cada vez mais motivados para a prática do 

Voleibol. Há já alguns contactos e Câmaras muito 

interessadas. A par destas competições, a 

I Encontro Nacional de Monitores

Estamos a notar que o nível competitivo está a 

evoluir e isso irá implicar que a formação dos 

nossos monitores seja cada vez mais elevada. 

Fruto disso é o aparecimento do primeiro Encontro 

Nacional de Monitores de Gira-Volei (ver páginas de 

58 a 60), que visa responder às necessidades que os 

monitores têm na procura da realização de um 

trabalho cada vez melhor com os jovens. Isso 

mostra que estamos atentos à melhoria da 

qualidade e à forma como se trabalha com os 

jovens, sem nunca esquecer o lema do Gira-Volei: 

fácil, divertido e competitivo. Constitui um 

momento importante, que procuraremos repetir 

anualmente, assegurando sempre a presença dos 

melhores prelectores, e que ficará certamente como 

referência para aquilo que é o trabalho com os 

jovens. Para que não só os que trabalham com o 

Gira-Volei, mas todos os intervenientes no trabalho 

com jovens destas idades possam enriquecer os 

seus conhecimentos. 
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Vitórias e objectivos

Quando aparece um atleta novo é sempre uma 

satisfação muito grande. Vitória, para nós, seria 

conseguirmos fazer com que todos os alunos nas 

escolas tivessem acesso à prática da modalidade. 

Com o apoio do desporto escolar, a qualidade que 

tanto procuramos sairia muito beneficiada. Creio 

que todos os agentes desportivos lutam por um 

objectivo comum: fazer com que a prática 

desportiva seja uma realidade em todo o país.

Se conseguirmos fundir o papel do desporto escolar 

com o papel das federações, se trabalharmos todos 

na mesma linha de orientação acredito que o Gira-   

-Volei poderá ser, sem dúvida, um veículo para o 

crescimento do Voleibol no que diz respeito à 

qualidade dos seus intervenientes.

como está o desporto, nós, federações e clubes, é 

que temos de ir à procura dos miúdos e não o 

contrário.

E estando o Gira-Volei enraizado em quase todas as 

escolas do país, os clubes podem melhorar a 

qualidade da prática destes jovens. Um outro 

aspecto importante é, como foi já referido, a criação 

de clubes. Hoje é extremamente difícil criar um 

clube e são enormes as dificuldades sentidas pelos 

clubes na angariação de patrocínios. Estamos a 

pensar na eventualidade de ajudar a criação do 

primeiro clube, como forma de impulsionar o 

aparecimento de clubes.

Penso que existem condições para dar incentivos à 

criação daquilo que será o primeiro clube, 

principalmente em zonas de menor expressão. O 

que será um passo importante na evolução do 

projecto e na descentralização. Pese embora a 

própria Federação já ajude estes mesmos clubes, 

referência para os jovens. O mesmo se passa com os estamos a pensar em ir mais além. Por outro lado, 

jogadores da Selecção Nacional, que estão, por hoje em dia fala-se tanto na questão dos quadros 

norma, muito receptivos ao contacto com os jovens técnicos das federações e de uma carreira 

e à promoção da modalidade, aproximando a associativa ou federativa. Neste aspecto, o IDP 

Selecção das escolas e dos jovens. E não podemos poderá ter uma palavra a dizer, nomeadamente 

esquecer a campanha de divulgação (colocação de através da criação desses quadros técnicos nas 

lonas) juntos dos centros e câmaras, procurando dar federações e associações, oferecendo aos jovens 

a conhecer a modalidade e a nossa selecção. recém-licenciados a possibilidade de poderem 

O Volei.tv é um outro veículo importante e que já enveredar por essa carreira. Seria uma vitória fazer 

está a dar os seus frutos. Felizmente, pudemos já com que o IDP reconhecesse aquilo que é um 

contar com o Volei.tv no ano passado. Foi sem possível estatuto de técnico de Voleibol nas 

dúvida um sucesso e vamos tentar aproveitá-lo para federações e associações. Já não chega o 

conseguirmos juntar os miúdos e fazer com eles amadorismo, já não chega ir ao fim do dia ao clube e 

mesas redondas, pôr os miúdos a falar sobre o responder à correspondência, é necessário fazer um 

Voleibol, promovendo as suas brincadeiras nos trabalho diário e árduo para que se possa pensar em 

momentos de competição. trabalhar na procura da excelência.

Seria bom para nós porque teríamos certamente 

OV – Mas ainda existem obstáculos... pessoas habilitadas e que nos poderiam ajudar 

HS – E existirão sempre. A melhor forma de torneá- naquilo que é o trabalho no terreno com mais de 

los é procurando melhorar ainda mais aquilo que um milhar de centros que temos espalhados pelo 

está a ser feito, tentar de alguma forma cativar os país. Ter um contacto mais próximo com todos os 

clubes que têm a modalidade enraizada e mostrar- jovens. Como é óbvio, com apenas três elementos 

lhes que o Gira-Volei poderá ser um meio de captar (técnicos) que temos na Federação continuam a 

mais jovens para as suas equipas. Hoje, da forma existir lacunas, apesar de todo o nosso esforço.
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Mais oportunidades a partir dos 16 anos

Gira-Volei, pelo que com o Gira+ iremos 

conseguir aumentar ainda mais o número de 

equipas e de praticantes de Voleibol.

Temos clubes em todas as zonas do país e 

organizámos eventos tanto no litoral como no 

interior. O Gira+ vai ajudar a combater essa 

dicotomia litoral/interior e reforçar a divulgação 

da modalidade em todo o país”, salientou o 

Presidente da FPV, Vicente Araújo, na 

apresentação do novo projecto federativo.

O Gira+ é o novo nível de competição do Gira-

Volei, criado pela Federação Portuguesa de O objectivo do Gira+ é, pois, colmatar as 

Voleibol a pensar nos jovens com idade a partir principais dificuldades que muitos jovens 

dos 16 anos que queiram prolongar a prática do praticantes de Gira-Volei, por questões 

Voleibol para além do Gira-Volei (dos 8 aos 15 geográficas, por falta de infra-estruturas 

anos). desportivas ou devido à inexistência de clubes 

O Gira + divide-se em três escalões: o primeiro na sua área, sentem quando querem dar 

para aqueles que têm entre 16 e 18 anos; o continuidade à prática do Voleibol.

segundo para os da faixa etária dos 19 aos 23 

anos e o terceiro, destinado aos atletas com 

mais de 24 anos.

“O Voleibol é uma 

d a s  m o d a -

lidades mais 

p ra t i cadas  

nas escolas, 

mas conti-

nuamos a ter jovens 

que querem jogar e não 

têm como nem onde.

É nesse contexto que 

surge o Gira+, que dará 

oportunidade a que 

mais jovens tenham 

acesso ao desporto, 

n o m e a d a m e n t e  a o  

Voleibol.

Existem equipas que 

apareceram por via do 
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O I Encontro Nacional de Monitores de Gira- "Estratégia de Marketing para o Desenvol-

Volei, que a Federação Portuguesa de Voleibol vimento do Centro de Gira-Volei" e o "Treino 

(FPV) realizou no dia 3 de Novembro superou Físico com Jovens: Introdução ao Voleibol", 

todas as expectativas, tendo contado com perto sendo que esta última intervenção teve também 

de uma centena de participantes, que encheram uma componente prática.

por completo o Auditório Dr. Fernando Jorge de 

Araújo Barros, na sede federativa. A iniciativa O Presidente do organismo que superintende o 

dividiu-se em duas partes: a que teve lugar de Voleibol a nível nacional manifestou a sua 

manhã no anfiteatro federativo e que contou satisfação pela enorme adesão de participantes,

com as intervenções de Vicente Araújo, 

Presidente da FPV, de Nuno Lemos, Mestrando 

em Desporto para Crianças e Jovens e 

responsável pelo Centro da Escola EB 2,3 da 

Sequeira (Guarda), e de Jorge Adelino, Técnico 

do Instituto do Desporto de Portugal (IDP); e a 

que decorreu na Escola Superior de Educação e 

foi ministrada por Pedro Caramez, Professor 

Universitário na área de Gestão do Desporto, e 

António Guerra, do Departamento Técnico da 

FPV, que apresentaram, respectivamente, 

Competir também
é educar
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o desenvolvimento do Gira-Volei".

No período de 1999 a 2007, foram formados mais 

de 1.800 monitores e realizados 23.400 jogos 

oficiais, que envolveram mais de 1.700 centros. 

Números que dizem bem da aceitação do Gira-

Volei entre os jovens e por parte das autarquias e 

estabelecimentos de ensino, calculando-se que o 

projecto movimente cerca de 90.000 jovens.

oriundos de vários pontos do país, "o que 

demonstra que o Voleibol tem força e está 

implantado no país inteiro".

"O Gira-Volei, para além de ser uma modalidade 

em que a competição existe, possui outra 

componente: permite o acesso ao desporto dos 

jovens de todo o país, tendo uma intervenção na 

área social que considero muito importante.

O Gira-Volei não tem como objectivo primordial 

captar o maior número de atletas, tem antes como 

objectivo principal dar aos jovens a possibilidade 

de praticar desporto, nomea-damente o Voleibol. 

Depois, vão aparecendo jovens que gostam da 

modalidade e que querem continuar a praticá-la e 

isso é fundamental para o desenvolvimento do 

desporto nacional. É muito importante que se 

trabalhe com os jovens de uma forma adequada, 

dando-lhes aquilo que eles mais gostam de fazer e 

o Gira-Volei vai ao encontro desses anseios ao ser 

apresentado de uma forma simples e divertida", 

salientou Vicente Araújo, acrescentando:

"Há quem diga que a competição não é educação, 

mas eu julgo que é o contrário. A competição, 

quando bem enquadrada, é extremamente 

educativa. Na vida, como no jogo, ganhamos um 

dia e perdemos no outro. É importante saber lidar 

com o sucesso, mas também temos de saber 

encaixar os insucessos. O Gira-Volei é um sucesso 

e isso deve-se a todos vocês, que aqui estão hoje. 

Deve-se ao entusiasmo do Hugo (Silva), do Leonel 

(Salgueiro) e de todos aqueles que trabalham para 

Nuno Lemos – Centro da 

Escola EB 2,3 da Sequeira

Jorge Adelino – Instituto

do Desporto de Portugal

Um exemplo e uma referência

Nuno Lemos fez uma apresentação muito aplaudida pelos 

presentes. O professor da EB 2,3 de Sequeira, baseando-se na 

sua actividade no estabelecimento de ensino da Guarda, 

abordou o Centro de Gira-Volei como exemplo, abarcando na 

sua intervenção vários aspectos cruciais, desde a captação dos 

jovens para o desporto e posterior continuidade destes mesmos 

jovens na prática desportiva, agora através do Gira+, e de todo 

o trabalho desenvolvido na escola de Sequeira, que em 2006/07 

recebeu o estatuto de Escola de Referência Desportiva (ERD), 

movimentando perto de três centenas de alunos.

“Cuidar do desporto juvenil”

“Qualquer federação que queira caminhar com passos seguros 

para níveis de desenvolvimento mais elevados tem que, 

obrigatoriamente, cuidar do seu desporto juvenil e, por aquilo 

que acompanhei hoje e tenho acompanhado nos anos 

anteriores, o Gira-Volei é uma das formas que a federação está a 

seguir para conseguir alcançar esse objectivo. Alargando o 

número de pessoas que estão envolvidas, tocando zonas onde 

até agora não havia Voleibol, procurando cativar pessoas para a 

modalidade, independentemente da forma como vão 

participar, e criando condições para que possa vir a crescer e a 

desenvolver-se”.
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Ricardo Gonçalves – C. Municipal de Alter do Chão o Gira-Volei, aproveitando o facto de termos as 

“Observar e aplicar” actividades de enriquecimento curricular em todas as 

escolas do 1.º ciclo, e conseguimos ter 

 “Este encontro permite-nos ver o que se faz noutros aproximadamente 1600 alunos inscritos, embora fosse 

sítios relativamente ao Gira-Volei, a forma como ele é o primeiro ano. Este ano, o grande desafio seria 

desenvolvido noutros locais, para depois fazermos organizarmos um Encontro Municipal. Existem seis 

uma concepção do GV em Alter do Chão. Temos agrupamentos de escolas, pelo que gostaríamos de 

cerca de 300 crianças no primeiro ciclo e mais cerca começar por fazer jogos entre os alunos da mesma 

de 200 no 2.º e 3.º ciclos, portanto, os recursos escola, depois entre as escolas e, por último, o Encontro 

humanos existem, agora é preciso é pôr essas crianças Municipal. Estou convicto que estas jornadas de 

a praticar a modalidade”. Por outro lado, temos trabalho serão muito importantes e constituirão um 

excelentes condições e infra-estruturas e continuamos contributo inestimável para o nosso trabalho”. 

a alimentar o «sonho» de acolher estágios de selecções 

nacionais”. Francisco Barreira (Miranda do Douro)

“Troca de ideias e convívio”

João Paulo Ferreira – C. Municipal de Paredes

“Organizar um Encontro Municipal” “É importante termos sempre conhecimento da 

vivência de outros centros, pois isso é salutar, mesmo 

“A iniciativa da Federação é bastante louvável e para o desenvolvimento e melhoria do nosso. Para 

acontece numa boa altura, pois encontramo-nos numa além disso, saímos sempre enriquecidos com a troca 

fase de implementação do projecto no concelho de de ideias e convívio com os outros colegas de 

Paredes. Em meados do ano transacto avançámos com diferentes localidades”.

Ecos da iniciativa

Volei.tv
Pelo segundo ano consecutivo, o Volei.tv Resende para seguir «in loco» o estágio permanente 

acompanha o início de uma época desportiva. Os da Selecção Nacional de Cadetes Masculinos, que 

jogos que foram transmitidos na televisão já se conta também com alguns com atletas juniores. 

encontram on-line e têm tido bastante recepti- Esta reportagem já se encontra na playlist do 

vidade por parte dos utilizadores deste canal Volei.tv. Os admiradores de Voleibol de Praia 

multimédia. As actividades  do Gira-volei conti- também poderão relembrar o Circuito Lumitek 

nuam, contudo, a ser as mais visionadas. Desde os 2007, revendo os melhores momentos deste ano. A 

encontros municipais, as acções de formação, «televisão oficial» da Federação Portuguesa de 

realizadas durante toda a época, e de solidariedade, Voleibol disponibiliza, desta forma, um vastíssimo 

que o Departamento Técnico responsável pelo leque de opções, todas elas ligadas ao mundo do 

Gira-Volei realiza perto do Natal, passando pelos  Voleibol. Após a realização da Gala de 2007, um 

Nacionais de Gira-Volei já realizados, o Volei.tv  dos momentos altos e de reunião da família do 

divulga esta variante do Voleibol que já Voleibol, poderá ver, em exclusivo, o decorrer desta 

movimentou mais de 90.000 atletas de todo o país, cerimónia que homenageia os campeões e todos 

ilhas incluídas. O Volei.tv esteve, também, em aqueles que se destacaram na época de 2006/2007.
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Volleyball Masters
Portugal 2008

Sexo

 

Escalão

 

Altura da rede

 35 anos ou mais

 

Jogadores nascidos em 1973 ou antes

 

2,35 metros

 45 anos ou mais
 

Jogadores nascidos em 1963 ou antes
 

2,35 metros
 

Masculinos
 55 anos ou mais

 
Jogadores nascidos em 1953 ou antes

 
2,30 metros

 
35 anos ou mais

 
Jogadoras nascidas em 1973 ou antes

 
2,10 metros

 
45 anos ou mais  Jogadoras nascidas em 1963 ou antes  2,10 metros Femininos  

55 anos ou mais  Jogadoras nascidas em 1953 ou antes  2,00 metros 

I Volleyball Masters Portugal 2008

O Voleibol ao alcance de todos

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) vai 

organizar, de 17 a 20 de Julho de 2008, o I 

Festival Internacional de Volleyball Masters – 

Portugal 2008.

Tendo como principais destinatários todos 

aqueles que, pelo mundo fora, tenham idade 

superior a 35 anos e continuem a sentir o 

«bichinho» da modalidade, o I Volleyball 

Masters possibilitará aos atletas a oportunidade 

de contactarem com a realidade voleibolística 

de outros países, bem como o convívio, sempre 

Assim, para participar, o atleta precisa apenas salutar, entre pessoas de diferentes idades e 

de ter mais de 35 anos e inscrever/formar a sua culturas.

equipa, composta por quatro jogadores 

(máximo de seis) do mesmo escalão etário.A iniciativa, para além da promoção do 

Voleibol, tem por objectivo a dinamização das 

Os jogos disputar-se-ão num sistema de 4 contra actividades de carácter lúdico-desportivo, em 

4 , com um máximo de 2 suplentes por equipa, e espaços naturais e informais, pelo que as regras 

será permitido um número ilimitado de de jogo foram simplificadas de forma a tornar 

substituições no decorrer dos jogos.mais acessível a participação dos interessados.

I Festival Internacional
de Volleyball Masters Portugal 2008



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL
www.fpvoleibol.pt
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Gala Anual FPV
Anúncio

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) vai 

realizar, no dia 19 de Dezembro, no Casino da 

Póvoa de Varzim, a sua Gala Anual do Voleibol, 

que vai já na 11.ª edição e que recompensa aqueles 

que mais se distinguiram ao serviço da 

modalidade, ao longo de toda uma carreira ou no 

ano em curso. Como é de tradição, para além das 

personalidades ligadas ao Voleibol e a federações 

de outras modalidades, a Gala Anual do Voleibol 

contará com a habitual presença de notáveis de 

outros sectores da sociedade portuguesa. Na 

ocasião, serão premiados os campeões nacionais 

masculinos e femininos das diversas divisões e 

escalões de Voleibol Indoor (desde os Infantis até 

aos Seniores da Divisão A1, passando pelos atletas 

que se destacaram a nível individual), bem como 

de Gira-Volei, Voleibol de Praia e Voleibol ao Ar 

Livre. Outro dos pontos altos da Gala da FPV é a 

entrega do Prémio Osório, que homenageia perso-

nalidades e/ou instituições que se notabilizaram 

na promoção e glorificação do Voleibol.

Iniciados Masculinos - Marcos Garcia / Ivo Casas

Juniores Masculinos - Ricardo Oliveira / Rui Moreira
Seniores Femininos - Sandra Castro / Ana Paulo

Infantis Femininos - Esmoriz GC
Infantis Masculinos - Frei Gil

Mini Voleibol Feminino - Juventude Pacense
Mini Voleibol Masculino - Castelo Maia GC

13/15 Masc. Nível I - Daniel Pinto / Miguel Rebelo
13/15 Masc. Nivel II - João Pereira / Tiago Costa

Juniores Femininos - Sara Sousa / Fabíola Gomes
Infantis Masculinos - José Ribeiro / Luís Gomes

13/15 Fem. Nível I - Marina Ramalho / Cristiana Costa
13/15 Fem. Nivel II - Mariana Bastos / Aida Cardoso

8/10 Masc. - João Fragoso / Ricardo Paiva
11/12 Masc. - Luis Martins / Leandro Almeida

A1 Masculina - SC Espinho

CAMPEÕES NACIONAIS - GIRA-VOLEI
8/10 Fem. - Daniela Costa / Margarida Lencastre

11/12 Fem. - Mariana Castanheira / Liliana Garcia

Seniores Masculinos - José Pedrosa / Pedro Rosas

III Divisão Masculina - VC Viana
Juniores Femininos - SC Braga

Juniores Masculinos - Leixões SC

Melhor Defesa - Maria Fátima Vitor
Melhor Recebedora - Maria Fátima Vitor

CAMPEÕES NACIONAIS
A1 Feminina - CA Trofa

Melhor Pontuadora - Juliana Fernandes 
Melhor Atacante - Sara Sousa
Melhor Blocadora - Sara Sousa

Melhor Servidora - Maria Francisca Esteves

Melhor Blocador - Aureliano Silva
Melhor Servidor - Roberto Reis
Melhor Defesa - Hugo Ribeiro

Melhor Recebedor - João Coelho

TROFÉUS - GALA ANUAL DO VOLEIBOL
MELHOR JOGADOR

Melhor Pontuador - Hugo Gaspar
Melhor Atacante - André Lukianetz

A2 Femininos - Ala Nun'Alvares Gondomar
A2 Masculina - CN Ginástica

II Divisão Feminina - Vitória SC
II Divisão Masculina - CV Espinho

Juvenis Femininos - Leixões SC
Juvenis Masculinos - Esmoriz GC
Iniciados Femininos - Leixões SC

Iniciados Masculinos - Esmoriz GC

Juvenis Masculinos - Daniel Pinto / Miguel Rebelo
Juniores Masculinos - João Pereira / Tiago Costa

Taça Portugal Feminina - CA Trofa
Taça Portugal Masculina - SL Benfica

CAMPEÕES NACIONAIS - PRAIA
Juniores Femininos - Joana Rodrigues / Filipa Teixeira

CAMPEÕES NACIONAIS - AR LIVRE
Infantis Femininos - Mariana Filipe / Maria Ramoa

Iniciados Femininos - Margarida Antunes / Patrícia Sousa
Juvenis Femininos - Joana Resende / Ana Gomes

Gala Anual da FPV
A festa do Voleibol
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Notícias

anos mais tarde viria a fundar, com alguns amigos, a 

União Académica de Avintes. Mais tarde, com 17 

anos, rumou a Coimbra para tirar Direito, curso que 

nunca chegaria a concluir, já que as suas energias se 

dispersavam por áreas tão diversas - ou tão 

próximas?... - como a música (no Orfeão Académico 

de Coimbra), a intervenção cultural e social e o 

desporto, mais concretamente a prática do Voleibol , 

inscrevendo-se na Federação Portuguesa de Voleibol 

com o número de licença 5205. Os seus múltiplos 

interesses não lhe permitiam assiduidade nos treinos, 

mas a sua tenacidade e capacidades atléticas haviam 

de levá-lo à conquista do título de campeão nacional 

Adriano Maria Correia Gomes de Oliveira deixou-nos da II Divisão. Adriano Correia de Oliveira deixou-nos 

no dia 16 de Outubro de 1982, com apenas 40 anos. há 25 anos... Mas ficou, para sempre, a sua voz, a voz 

O seu nome é sobejamente conhecido de todos e de todo um povo, pois a sua vida, apesar de curta, é 

muitas vezes evocado como uma das vozes que mais ainda hoje um exemplo cultural, social e desportivo 

alto (e melhor) cantou a liberdade. Mas, o que talvez para todos os portugueses.

nem todos terão conhecimento é que, para além de Como referiu Manuel Alegre no seu poema "Adriano":

um defensor incansável da liberdade, Adriano foi "(...) O corpo grande e a alma de menino / Trazia no 

também um atleta de referência. Nascido no Porto em olhar aquele assombro / De quem queria caber e não 

1942, mudou-se com a família para Avintes, onde cabia”

Adriano Correia de Oliveira
Um campeão da liberdade

Em Pequim 2008

Nova bola com design inovador

Selecção e treinadores em uníssono

Vamos estar em Pequim!

novo e um processo tecnológico muito dife-rente que 

certamente vai chamar novas pessoas aos pavilhões. 

O nosso plano é usar esta bola como uma grande 

mudança durante os Jogos Olímpicos de Pequim em 
O Presidente da FIVB, Dr. Rúben Acosta, apresentou 

2008", afirmou Rúben Acosta.
uma nova bola com um inovador design, no dia 5 de 

Novembro, no Japão, onde decorreu a Taça do 

Mundo, em masculinos e 

em femininos. "Estudámos 

um novo tipo de bola para 

a nossa modalidade e, A equipa técnica da Selecção Nacional de Seniores 
agora, vamos pedir às Masculinos, liderada por Jorge Schmidt, reuniu no dia 
várias equipas espalhadas 12 de Novembro com os treinadores das equipas que 
pelo mundo que testem a disputam o Campeonato Nacional da Divisão A1, 
nova bola e nos dêem a seniores masculinos. Uma reunião que decorreu num 
sua opinião. Recordamos clima de "transparência e frontalidade" e que excedeu 
que o Voleibol foi o as expectativas dos intervenientes, constituindo um 
primeiro desporto a usar sinal inequívoco do interesse demonstrado pelos 
uma bola colorida. Agora é clubes em colaborar com a FPV na importante 
tempo de novas visões já caminhada desenvolvida pela Selecção Nacional 
que esta nova bola tem rumo aos XXIX Jogos Olímpicos (Pequim 2008) e à 
um design completamente fase final do Campeonato da Europa 2008/2009.



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL
www.fpvoleibol.pt




