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Editorial

“Para vencer – material ou imaterialmente – três 

coisas definíveis são precisas: saber trabalhar, 

aproveitar oportunidades, e criar relações. O 

resto pertence ao elemento indefinível, mas real, 

a que, à falta de melhor nome, se chama sorte” 

(Fernando Pessoa)

No dia 19 de Outubro de 2008, quando a Direcção 

e os Corpos Sociais da Federação Portuguesa de 

Voleibol para o quadriénio 2008/2012 tomaram 

posse, reafirmámos o desejo de “continuar rumo à 

excelência”.

Os cerca de 1.100 clubes, as mais de 1.700 

equipas, os perto de 41.000 atletas federados e a 

prática desportiva que proporcionamos a 100.000 

jovens em todos os pontos do país dizem-nos que Portugal se continue a afirmar e constitua um 

estamos no caminho certo. motivo de orgulho para todos os portugueses.

E os atletas e as personalidades com quem vamos 

celebrar, em 7 de Abril de 2009 (data do No futuro mais próximo, pretendemos aprofundar 

aniversário da fundação da FPV), a Gala Anual do ainda mais o trabalho das selecções nacionais, 

Voleibol constituem igualmente testemunhos de fazendo incidir uma especial atenção no sector 

que o futuro da modalidade está assegurado. feminino, bem como criar um Centro de Estágio 

de Alto Rendimento e consolidar a expressão do 

Mas o caminho que conduz à excelência não é desenvolvimento atingido pelo Voleibol 

fácil, como todos o sabemos. Thomas Atkinson, português, perspectivando-o no novo ciclo 

um escritor inglês, disse que “Não é um notável olímpico, que culminará nos Jogos Olímpicos de 

talento o que se exige para assegurar o êxito em Londres 2012, reforçando o processo de promoção 

qualquer empreendimento, mas sim um firme e de expansão da modalidade através do projecto 

propósito”. Para atingirmos o que queremos Gira-Volei e do Gira+.

temos de ser capazes de fazer o que ainda não 

fizemos. As nossas ambições e a nossa Embora conscientes do tempo de crise em que 

determinação impelem-nos a continuar a vivemos e que afecta todos os sectores da 

trabalhar no sentido de servir com qualidade o sociedade, não temos receio do que o futuro nos 

Voleibol e o desporto nacional, sempre com rigor, reserva pois estamos convictos de que seremos 

respeito pelos compromissos assumidos, capazes de realizar e atingir os objectivos 

honestidade, transparência de processos e plena fundamentais da missão da FPV.

consciência da nossa função social.

Dada a proximidade do momento festivo, 

Com a força que a nossa determinação nos tem aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um 

dado para fazer progredir o Voleibol, com a Próspero Ano Novo.

serenidade própria de quem é humilde, de quem 

rejeita o pensamento débil de alguns sectores do Bem hajam.

mundo de hoje, e praticando uma cultura de 

parceria com aqueles que vivem e sentem a 

modalidade, tudo faremos para que o Voleibol de Vicente Araújo
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O Prof. Vicente Araújo definiu as prioridades 

para o seu quarto mandato na Presidência da 

FPV, cujo objectivo é "Continuar rumo à 

excelência":

"Ao assumir a Presidência da Federação Portu-

guesa de Voleibol cumpre-me agradecer aos que 

me elegeram a confiança depositada e afirmar 

que, em colaboração com todos os outros órgãos, 

irei, com todo o meu empenho e responsabi-

lidade, exercer o cargo para o qual acabo de ser 

empossado no cumprimento rigoroso dos 

estatutos e dos regulamentos.

Aquando das eleições, apresentámo-nos como 

uma lista de "continuidade insatisfeita", por 

sentirmos que somos portadores de reforçada 

motivação e determinação para continuar a lide-

rar o processo de afirmação e de consolidação do 

Voleibol. E também de uma continuidade moti-

vada e determinada em promover a mudança, 

serena mas irreversível, de conceitos, de 

atitudes e de práticas na procura da excelência.

Continuar rumo à excelência
Os Órgãos Sociais da Federação Portuguesa 

de Voleibol (FPV) para o quadriénio 

2008/2012, cuja nova Direcção, liderada pelo 

Prof. Vicente Araújo, foi eleita por 

unanimidade no passado dia 30 de Março, 

tomaram posse, no dia 19 de Setembro, em 

cerimónia que decorreu no Auditório 

Fernando Jorge de Araújo Barros, na sede 

federativa.

Estiveram presentes Guilherme Aguiar (em 

representação da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia), Alípio Oliveira (em repre-

sentação do Presidente do Comité Olímpico 

de Portugal), Rosa Mota, antiga recordista 

olímpica, João Veríssimo (em representação 

do CNID), representantes de Câmaras 

Municipais e de Associações de Voleibol e 

Clubes, entre outras personalidades que não 

quiseram faltar a este momento importante 

para a história do Voleibol nacional.
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Para atingirmos o que queremos, temos de ser 

capazes de fazer o que ainda não fizemos.

Estamos convictos que, com uma visão muito 

própria, de qual o papel que o desporto e o 

Voleibol devem ter na sociedade, iremos 

continuar a conduzir o Voleibol como espaço 

potencial de criatividade, de produção de novas 

ideias e de novos projectos.

Continuaremos, assim, a trabalhar no sentido da 

afirmação do Voleibol no quadro do desporto 

nacional e da consolidação da presença do 

Voleibol português na Europa e no Mundo.

Não pouparemos esforços e continuaremos 

afincadamente a enfrentar os desafios que se nos 

forem deparando, baseando a nossa actuação em 

critérios de sucesso, tais como:

– Direcção, Administração e Gestão Desportiva e 

Financeira eficazes;

– Capacidade de exploração de oportunidades 

comerciais geradas pelos eventos desportivos;

– Constituição e continuação de parcerias com 

as Autarquias Amigas e outras instituições.

Sabemos que quando se aposta na excelência, se 

tem gosto pelo risco e se é incapaz de aceitar 

viver acabrunhado, não se chora pelas 

insuficiências do Estado. Faz-se! E nós já 

demonstrámos que sabemos fazer.
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Contando com cerca de 1100 clubes, mais de fundamentais da missão da FPV, gostaria de 

1700 equipas, perto de 41 mil atletas federados e partilhar convosco algumas das nossas 

proporcionando a prática desportiva a cerca de prioridades:

100 mil jovens, o Voleibol português é hoje uma – Consolidar a expressão do desenvolvimento 

das modalidades desportivas com maior atingido pelo Voleibol português, perspecti-

significado no panorama desportivo nacional. vando-o no novo ciclo olímpico, que culminará 

Não iremos perder tempo nem energias com o nos Jogos Olímpicos de Londres 2012;

acessório. Sabemos que o sucesso se constrói no – Continuidade da afirmação do Voleibol como 

desafio de nós próprios, na capacidade de uma marca atraente para os "media" e para os 

lançarmos novas ideias, de enfrentarmos os dirigentes económicos;

nossos receios. – Consolidação do número de transmissões 

Trabalharemos, pois, afincadamente para televisivas;

continuar a fazer crescer a nossa modalidade. – Criação e transmissão de um programa de 

E o que quer que façamos, iremos sempre fazê-lo televisão com carácter de informação e de 

de acordo com princípios que consideramos formação;

fundamentais: – Consolidação do processo de promoção e de 

– O rigor; expansão da modalidade através do projecto 

– O respeito pelos compromissos assumidos; Gira-Volei e do Gira+;

– A honestidade; – Continuação do apoio sistemático, criterioso e 

– A transparência de processos; exigente à acção dos Clubes e Associações 

– A consciência da nossa função social. regionais;

Conscientes do tempo de crise em que vivemos, – Consolidação da presença sistemática do 

mas sem receios e com a convicção de que somos Voleibol português nos grandes eventos 

capazes de realizar e atingir os objectivos internacionais;



– Aprofundamento do trabalho das selecções serenidade própria de quem é humilde, de quem 

nacionais, fazendo incidir uma especial atenção rejeita o pensamento débil de alguns sectores do 

no sector feminino; mundo de hoje, e praticando uma cultura de 

– Criação de um Centro de Estágio de Alto parceria com aqueles que vivem e sentem o 

Rendimento; Voleibol, contamos com a ajuda de todos esses 

– Reforço das relações institucionais com outros para que o Voleibol de Portugal se continue a 

agentes desportivos. afirmar e constitua um motivo de orgulho para 

todos os portugueses.

Estes são os nossos propósitos, as nossas 

ambições e a nossa determinação: continuar a A todos aqueles que quiseram estar aqui hoje, 

trabalhar no sentido de servir com qualidade o àqueles que, rejeitando fatalismos, acreditam 

Voleibol e o desporto nacional. em nós e a todos os que sonham: Obrigado!

Um obrigado especial à Rosa Mota, por estares 

Com a força que a nossa determinação nos tem sempre connosco.”

dado para fazer progredir o Voleibol, com a 
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Para Alípio Oliveira, a tomada de posse dos 

Órgãos Sociais da Federação "reveste-se de uma 

importância muito grande e é um sinal de 

vitalidade de uma Federação de sucesso 

reconhecido. Em termos pessoais, tenho esta 

Federação como exemplar e quero dizer ao 

Professor Vicente Araújo o quanto aprecio o seu 

trabalho".

O representante do COP felicitou a Federação na 

pessoa do seu Presidente e fez votos para que o 

trabalho desenvolvido até ao momento continue 

a produzir os seus frutos: Lisboa, agora há milhares de atletas distribuídos  

"O Comité Olímpico de Portugal regozija-se pelo País e há resultados. Nos anos mais 

porque o Voleibol está em boas mãos. Desejo que recentes, houve um crescimento sustentado, 

o exercício deste novo mandato seja repleto de não apenas em termos de instalações, mas 

sucessos." sobretudo desportivo - falhámos por duas vezes 

Rolando Sousa, Presidente da Assembleia Geral o apuramento olímpico por muito pouco -, em 

da FPV e antigo Presidente da FPV, recordou: termos de número de atletas e de êxitos. 

“No meu tempo havia clubes no Porto e em Parabéns pelo trabalho realizado".

Entendo que é chegada a provas de um enorme carinho. Refiro-me aos 

hora de encerrar um ciclo, funcionários dos diversos departamentos e, 

despir uma camisola  gasta, naturalmente, aqueles que já vestiam a camisola da 

suada pela dedicação e com FPV quando assumi funções. Todos eles, um 

a consciência do dever  exemplo de dedicação profissional!

cumprido, 18 anos pas- Com todo o "staff" técnico, desde os  treinadores aos 

sados integrando o elenco professores e árbitros, mantive sempre uma 

da Federação Portuguesa de Voleibol. excelente relação e recebi uma prestimosa 

Saio com a certeza de ter recebido muito mais do colaboração. Aos colegas da Comunicação Social, o 

que aquilo que dei neste período em que estive ao meu obrigado pela compreensão, enquanto no 

serviço do Voleibol nacional. Na bagagem, um sem exercício das minhas funções

número de recordações, umas positivas; outras Por ultimo, uma referência especial aos colegas e 

negativas, o tempo se encarregará de apagar da amigos Jorge Castro e José Manuel, elementos do 

memória. Sem ressentimentos. Gabinete de Imprensa, os rostos invisíveis de um 

Foi gratificante integrar uma equipa com liderança trabalho que merece elogios vindos do exterior, são, 

forte, que construiu, com grande coragem,  um por isso, credores de um grande respeito pelo 

património hoje muito invejado. trabalho que desenvolvem. É, naturalmente, para 
No campo desportivo, tive a sorte de partilhar mim um ORGULHO, ter sido pioneiro e ter 
eufóricos momentos e outros de grande desilusão. integrado o G.I. da FPV.
Quem pode esquecer as últimas finais das Poules Aos leitores da Revista O Voleibol, e no momento de 

Olímpicas, com o apuramento ali tão perto? Mais abandonar as funções de Sub-Director, apresento os 

recentemente o "sonho" desfeito de Rumar a meus respeitosos cumprimentos.

Pequim. Assim, na hora do afastamento, endereço Por tudo que referi, ter estado ao serviço da FPV,  

palavras amigas a um grupo com o qual estabeleci durante quase duas décadas, foi, acreditem, uma 

uma grande amizade e do qual recebi sempre grande LIÇÃO DE VIDA.

Luís Ribeiro
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ASSEMBLEIA GERAL CONSELHO DE VOLEIBOL DE PRAIA

PRESIDENTE

CONSELHO DE ARBITRAGEM

DIRECÇÃO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DISCIPLINAR

CONSELHO JURISDICIONAL

PRESIDENTE - Rolando Nunes de Sousa PRESIDENTE - Manuel Joaquim Oliveira

VICE-PRES. - José Manuel S. Gomes de Oliveira VOGAL - Luís Miguel Barbosa Maia

1º SECRETÁRIO - Marisabel Moutela VOGAL - José Pedro Guedes Simões Ramos

2º SECRETÁRIO - Joana Gonçalves de Araújo VOGAL - Sandra Maria Lopes de Almeida Castro

VOGAL - João Pedro da Silva Vieira

Vicente Henrique Gonçalves de Araújo

PRESIDENTE - João Teotónio Nora de Magalhães

VOGAL - José Fernando Lopes Casanova

- Vicente Henrique Gonçalves de Araújo VOGAL - Luís Filipe Rodrigues Bettencourt

- Álvaro Agostinho Fernandes Lopes VOGAL - António José Pimentel

- Amílcar António Miranda Gomes Saavedra VOGAL - João Augusto Sá Ribeiro Guerra

- Manuel Fernando Rosas de Castro Pereira

- Pedro Manuel da Fonseca Oliveira

- Joaquim Pacheco de Castro PRESIDENTE - Vasco Américo de Oliveira C. Gonçalves

- António Serafim Valente de Almeida VOGAL - Carlos Alberto Rodrigues Ferreira

- Henrique Alexandre Faria Fernandes Teixeira Gomes VOGAL - Luís Fernando Moreira Ribeiro 

- António Manuel Alves Pinto de Sá

- Maria de Lurdes Lopes

- Jesuína Amélia Soares de Melo

PRESIDENTE - Vera Alves Pereira

VOGAL - Carlos Jorge Costa Pinto

VOGAL - José António Fontainha Borja Serafim

VOGAL - Gonçalo Manuel Ribeiro Leal Henrique

VOGAL - Odilia Mota

RESIDENTE - José Manuel de Araújo Barros

VOGAL - António Gabriel Couto Alves dos Reis

VOGAL - Pedro Jorge Gomes de Araújo Barros

VOGAL - Vítor Meira da Cruz

VOGAL - Eduardo Medeiros

Eleitos para o quadriénio 2008/2012
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Portugal defronta Grécia, 
Eslovénia e Dinamarca

O «Força Volei» é um movimento criado pela camisolas com que foram contempladas pela sua 

Federação Portuguesa de Voleibol com o intuito participação no «Força Volei». 

de apoiar a Selecção Nacional e aproximar ainda 

mais os adeptos dos jogadores, contemplando-os 

como forma de agradecimento pelo apoio 

incondicional prestado.

Deste modo, foi desenvolvido o Força Volei, o 

Força Volei Especial Escolas e o Força Volei 

Especial Autarquias. Durante a realização, na 

Póvoa de Varzim, da Poule de Qualificação para o 

Campeonato da Europa de 2008/09, Joana Marta 

Moreira e Maria João Almeida receberam das 

mãos dos jogadores João José e Carlos Teixeira as 

O sorteio das fases de qualificação para o devido à sua posição 
Campeonato do Mundo de 2010, em seniores no ranking FIVB, 
masculinos, realizado em Turim (Itália), colocou a foram dispensadas 
Selecção Nacional, que entra directamente na de competir na 
Segunda Fase de Qualificação, no Grupo G da primeira fase. Os 
Europa, composto ainda por Grécia, Eslovénia, torneios da se-
Dinamarca e o 1.º classificado do Grupo C (Áustria, gunda fase terão 
Hungria, Roménia e Bósnia). lugar entre 15 e 
Depois, consoante a sua prestação no Grupo G, 31 de Maio de 
Portugal, se for primeiro classificado, integrará o 2009, enquan-
Grupo J (Bulgária, Portugal, 1.º F e 2.º H), se for to os torneios 
terceiro classificado, o Grupo K (Polónia, França, 1.º da terceira fase estão 
E e Portugal) ou, se for segundo classificado, o agendados para o período de 14 a 30 
Grupo L (Espanha, Sérvia, 2.º F e Portugal). de Agosto. Os 9 torneios da primeira fase, 12 da 
As primeira, segunda e terceira fases preliminares segunda e 15 da derradeira fase de qualificação 
terão lugar entre Dezembro de 2008 e Agosto de determinarão 22 das 24 selecções que participarão 
2009 e a próxima edição do Campeonato do na fase final do Mundial, a disputar em Itália, 
Mundo entrará para a história da modalidade ao estando já apuradas as selecções italiana (país 
apresentar um número recorde de participantes, organizador) e brasileira (campeã mundial). De 
mais precisamente 214 selecções oriundas de acordo com os regulamentos da FIVB, apuram-se 
praticamente todos os pontos da Terra. Os para a fase final do Campeonato do Mundo 8 
primeiros torneios, envolvendo os grupos da selecções da Europa, 5 da NORCECA, 4 da Ásia, 3 
Europa, NORCECA e Ásia, serão disputados nas de África e 2 da América do Sul.
duas primeiras semanas de Dezembro de 2008 e no A Selecção Nacional de Seniores Masculinos 
mês de Janeiro de 2009. A segunda e terceiras fases esteve presente em dois Campeonatos do Mundo: 
de apuramento serão disputadas pelas selecções na edição de 1956, em França, tendo ficado no 15.º 
qualificadas na primeira fase e pelas selecções que, lugar, e na de 2002, na Argentina (8.º Lugar).

«Força Volei» conquista Portugal



Um pensamento comple-

mentado pelo «capitão» João 

José:

“No geral, não podemos estar 

satisfeitos com a nossa 

participação nesta Liga 

Europeia, mas, por outro lado, 

acabou por ser positivo o 

aparecimento na equipa de 2 

ou 3 jogadores que têm futuro, 

apesar de ainda precisarem de 

g a n h a r  m a t u r i d a d e  e  

experiência”.

A ausência de vários jogadores nucleares, como 

Hugo Gaspar, Nuno Pinheiro, Flávio Cruz (juntou-

se ao grupo somente na Holanda) e João José 

(integração no torneio da Grã-Bretanha), 

condicionou decisivamente a prestação da 

Selecção Nacional na Liga Europeia 2008, depois 

de, na edição anterior, ter sido vice-campeã da 

prova. Assim, não estranhou que Portugal somasse 

quatro derrotas consecutivas logo no início da 

prova e contasse apenas com uma vitória em 7 

jogos. Após o regresso de João José e Flávio Cruz e a 

consolidação do potencial de alguns jovens atletas, 

a Selecção Nacional pôde enfim mostrar o seu valor 

e conseguir, na recta final, três vitórias em cinco 

jogos.

O despertar tardio dos portugueses foi penalizado 

com o quarto lugar e o consequente afastamento da 

Final Four. Jorge Schmidt, Seleccionador Nacional, 

salientou:

“Ao disputarmos a Liga Europeia sem alguns 

jogadores, sabíamos que tudo seria diferente, pelo 

que não podemos lastimar nada. Notámos uma 

evolução muito interessante no grupo. Os jogadores 

procuraram o seu espaço, numa equipa que foi 

reformulada em 65 por cento.

Penso que devemos focar-nos mais no facto de hoje 

termos uma equipa com futuro, com jovens que 

tiveram nesta Liga Europeia a sua prova-de-fogo e 

responderam positivamente.”

Valdir Sequeira foi o melhor 

atacante da fase de grupos da Liga 

Europeia de 2008.

O oposto português concretizou com êxito 169 

ataques, o que representa uma média de 14 pontos 

no ataque por jogo. Para além disso, Valdir foi o 

melhor pontuador da Poule A, com (187 pontos) e 

terceiro na comparação das duas poules. Em 

evidência a nível individual estiveram também 

Diogo Frada e Bruno Gonçalves, ao conquistarem 

os 3° e 5° lugares na lista de melhores 

distribuidores, respectivamente. Rui Santos (Ruca), 

autor de 29 blocos, foi o quarto melhor no bloco, 

enquanto Bruno Gonçalves, com 10 serviços 

directos (ases), foi o 7.º melhor no serviço.

A Eslováquia venceu, por 3-1 (25/21, 25/18, 20/25 e 

25/23), a Holanda e ergueu o troféu de vencedor da 

Liga Europeia 2008.

Em terceiro lugar ficou a Turquia, que superou a 

Alemanha: 3-2 (23/25, 23/25, 25/16, 25/22 e 15/13). 

Apesar de terem conseguido 13 vitórias 

consecutivas na 5.ª edição da Liga Europeia, os 

holandeses foram surpreendidos pelos eslovacos, a 

quem tinham vencido nos (três) jogos disputados 

na fase de grupos.

Selecção Nacional
Liga Europeia 2008
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Holanda surpreendida na Final

«Valdir foi o melhor
no ataque»

Despertar tardio
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Selecção Nacional
Campeonato da Europa 08/09

A Bulgária venceu Portugal por 3-0 (25/20, 25/19 e 

25/22), num jogo emotivo, marcado por momentos 

de Voleibol de alto nível, mas, sobretudo, pelo 

apoio incondicional que o público que acorreu ao 

Pavilhão Desportivo Municipal da Póvoa de Varzim 

dispensou à Selecção Nacional de Seniores 

Masculinos. Portugal agradeceu da melhor forma 

ao mostrar que se pode bater de igual para igual 

com as melhores selecções do mundo.

Ao confirmar o primeiro lugar na Poule E, a 

Bulgária apurou-se directamente para a fase final 

do Campeonato da Europa 2008/09, cabendo a 

Portugal, segundo classificado, a disputa, com a 

Eslovénia, da 3.ª fase da prova.

Perante o forte apoio do seu entusiástico público – o 

Municipal da Póvoa de Varzim encheu para este 

embate –, a Selecção Portuguesa bateu-se taco a 

taco com o seu credenciado adversário. Matey 

Kaziyski foi o melhor pontuador do jogo, com 14 

pontos, enquanto os centrais João Malveiro e João 

José (10 pontos cada) foram os melhores entre os 

portugueses.

Jorge Schmidt (Treinador Principal): 

"Globalmente, o resultado não nos satisfaz. 

Podemos dizer que perdemos devido à grande 

capacidade do bloco da Bulgária, mas também por 

causa da ineficiência dos nossos jogadores da Zona 

4. Tentámos rectificar essa situação, mas não o 

conseguimos. A estratégia de serviço dos búlgaros 

neutralizou a nossa resposta. Gostaria de agradecer 

à Imprensa pela divulgação desta Poule. O pavilhão 

esteve cheio devido a esse apelo que a Federação e a 

Imprensa fizeram".

João José (Capitão de equipa): "Gostaria de 

agradecer às pessoas pelo seu apoio. Creio que, 

depois do jogo que disputámos em Almada, em 

2005, [Liga Mundial], foi este o jogo em que 

tivemos mais público a apoiar-nos. A recuperação 

que fizemos na segunda parte do terceiro set deve-

se, em muito, à forma como nos incentivaram. 

Parabéns à Bulgária. Temos de fazer mais jogos com 

selecções deste nível para evoluirmos. Temos 

potencial, mas falta-nos disputar jogos deste 

calibre".

O público merecia mais!

Classificação Jogos Vitórias Derrotas Pontos Sets G Sets P

1.º Bulgária 6 6 0 12 18 0

2.º Portugal 6 4 2 10 12 6

3.º Israel 6 2 4 8 6 13

4.º Croácia 6 0 6 6 1 18

Fase de Qualificação para o Europeu 2008-2009



A Eslovénia apurou-se para a fase final do 

Campeonato da Europa, ao vencer Portugal por 3-0 

(25/21, 25/22 e 25/22), no Pavilhão Desportivo 

Municipal da Póvoa de Varzim, no jogo da segunda 

mão da 3.ª Ronda da fase de qualificação para o 

Europeu, a realizar na Turquia em 2009.

Com a qualificação desde cedo garantida, após o 

triunfo no primeiro set – em Maribor, na primeira 

mão, os eslovenos tinham vencido pela margem 

máxima (25/18, 25/16 e 25/22) –, a equipa de Gregor 

Hribar passou a jogar sem qualquer tipo de pressão, 

excepção feita ao apoio que o público dispensou 

aos portugueses, "vantagem" que lhe permitiu 

controlar o jogo sem muitos sobressaltos.

Após perder o primeiro set e a qualificação, à 

Selecção Nacional de Seniores Masculinos restava-

lhe procurar vencer o jogo, mas a sua recepção e o 

seu bloco nunca conseguiram estar à altura dos 

excelentes serviços e fortes ataques dos seus 

adversários.

Mitja Gasparini, autor de 14 pontos, cotou-se como 

o melhor pontuador do jogo, enquanto Flávio Cruz, 

com 10 pontos, foi o melhor português nesse 

capítulo.

Jorge Schmidt (Treinador Principal): "Na 

Eslovénia tivemos a infelicidade do João 

José se lesionar logo no set inaugural. Aqui, logo no 

primeiro set, quando estava 5-5, fomos incapazes 

de decidir no contra-ataque e isso gerou insegu-

rança nos jogadores. Depois de perdermos esse set, 

a Eslovénia passou a jogar sem pressão. Boa sorte 

para a Eslovénia no Campeonato da Europa".

João José (Capitão de equipa): "Parabéns à 

Eslovénia pela vitória e boa sorte para a fase final 

do Europeu. Entrámos bem no jogo, mas come-

temos erros que foram fatais. Depois de perdermos 

o primeiro set, já estávamos fora da 

qualificação e era muito difícil controlar o 

jogo".

Selecção Nacional
Campeonato da Europa 08/09

13

Eslovenos carimbam passagem 
para a Turquia



A Selecção Nacional de Seniores Masculinos 

venceu, por 3-0 (25/23, 25/17 e 25/21), no 

primeiro jogo da Poule de Qualificação 

Olímpica, disputada na Nave Desportiva de 

Espinho, a Indonésia, uma equipa aguerrida, 

veloz e que, apesar de não possuir grandes dotes 

técnicos ou tácticos, impressionou pela rapidez 

de execução no ataque e de reflexos na defesa.

Hugo Gaspar, com 22 pontos, foi o melhor 

pontuador do jogo, enquanto Adam Adam (11 

pontos) sobressaiu entre os indonésios.

No outro jogo da poule, a Polónia venceu, por 3-

0 (25/23, 25/18 e 25/14), Porto Rico.

exibição (saudada efusivamente pelo muito 

público) que deve ter dado algumas dores de 

cabeça aos polacos…

Flávio Cruz, com 20 pontos, foi o melhor 

pontuador do jogo, enquanto Victor Bird (13 

pontos) foi o melhor de Porto Rico.

No outro jogo da Poule, a Polónia fez jus à sua 

condição de favorita e derrotou a Indonésia pela 

margem máxima (25/20, 25/17 e 25/23).

A Selecção Nacional venceu, por 3-1 (25/15, 

22/25, 25/11 e 25/18), Porto Rico e deixou para o 

último dia de competição da Poule Mundial de 

Qualificação Olímpica a decisão quanto a quem 

carimbaria o passaporte para Pequim 2008…

Para conseguirem tal desiderato, os portugueses 

“apenas” precisavam de vencer a Polónia, vice-

campeã mundial. Tarefa impossível? Nem por 

isso, se a Selecção Nacional conseguisse jogar 

como fez no primeiro, terceiro e quarto sets do 

jogo com os porto-riquenhos e repetir uma 

Jorge Schmidt (Treinador Principal): “Uma 

competição destas é muito difícil. Há um grau 

muito elevado de ansiedade e esse foi um 

aspecto que tivemos de superar. Somos 

candidatos a vencer. Não podemos conjugar 

outro verbo, pois temos responsabilidades e 

muitas pessoas a apoiar-nos”.

João José (Capitão de equipa): “Começámos 

muito nervosos, o que é normal dada a 

importância que esta poule tem para nós. Eles 

tinham um jogo muito rápido e isso também nos 

trouxe problemas. Depois, soltámo-nos e 

jogámos um pouco melhor”. 

Jorge Schmidt (Treinador Principal):  

“Voltámos a ter a alegria e a satisfação de jogar e 

isso transmitiu-se ao público, que nunca deixou 

de apoiar-nos. Fazemos votos para que a Nave 

Desportiva de Espinho encha no jogo com a 

Polónia, pois o apoio deste público maravilhoso 

pode ser decisivo para a qualificação”.

João José (Capitão de equipa): “A Polónia está a 

sofrer a mesma pressão que nós. Temos de 

entrar determinados e jogar o jogo pelo jogo”.

Selecção Nacional
Jogos Olímpicos 2008
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Elevado grau de... ansiedade

Exibição impressionou
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no Bloco e Melhor no Serviço), Carlos Teixeira 

(Melhor na Recepção), Nuno Pinheiro (Melhor 

Distribuidor) e André Lopes (2.º classificado 

Melhor na Defesa).

Mariusz Wlazly e Sebastian Swiderski foram os 

melhores pontuadores do jogo, com 13 pontos, 

enquanto João José (9 pontos) foi o mais 

concretizador entre os portugueses.

No outro jogo, Porto Rico venceu, por 3-0 (25/21, 

25/21 e 25/22), a Indonésia e classificou-se no 

terceiro lugar da Poule Mundial de Qualificação 

Olímpica.

A Polónia venceu Portugal por 3-0 (25/21, 25/19 

e 26/24), na Nave Desportiva de Espinho, e 

qualificou-se para a 29.ª edição dos Jogos 

Olímpicos.

Uma qualificação merecida, mas suada, 

sobretudo pela réplica dada pela Selecção 

Nacional, impulsionada por um público 

fantástico e numeroso (4.000 espectadores).

Apesar de não ter conseguido aproveitar, no 

terceiro set, uma hipótese de virar o rumo do 

jogo, a verdade é que Portugal caiu de pé, tendo-

se batido de igual para igual com a Polónia, 

embora sem nunca ter conseguido o nível de 

eficácia rubricado no jogo com Porto Rico.

O segundo lugar na Poule mundial acaba por 

saber a pouco, já que os jogadores portugueses 

dominaram em praticamente todos os sectores: 

Hugo Gaspar (Melhor Pontuador), Flávio Cruz 

(Melhor Atacante e 3.º classificado no Melhor 

Jorge Schmidt (Treinador Principal): “Perdoem 

o meu semblante, mas é difícil suportar esta 

desilusão. Boa sorte para a Polónia, pois a sua 

superioridade foi evidente”.

João José (Capitão de equipa): “Perdemos e não 

há muito mais a dizer. Agradecemos ao público 

pelo apoio e força que nos deram, acreditando 

sempre em nós. Boa sorte à Polónia para os Jogos 

Olímpicos”.

Raul Lozano (Treinador da Polónia): 

“Aproveito para dar os parabéns a Portugal pelo 

trabalho desenvolvido com esta selecção. 

Defrontámos aqui, em Espinho, selecções de 

alto nível e estou muito feliz por termos 

conseguido atingir o nosso objectivo”.

Polacos mais altos e... fortes



A Selecção Nacional de Seniores Femininos, Setembro e, depois, de 15 a 24 de Setembro, no 

orientada por Juan Diaz e António Guerra, Instituto Politécnico do Porto (IPP), permitiu 

efectuou, este ano, um plano de preparação ao técnico cubano a observação de um grupo 

exigente, que começou em Agosto, com a de cerca de duas dezenas de atletas, na sua 

realização de um estágio permanente em maioria (muito) jovens, que culminou na 

Resende, e terminou com a participação na participação, de 27 de Setembro a 5 de 

reputada Salonpas Cup. O estágio perma- Outubro, na Salonpas Cup, disputada na 

nente, que decorreu de 5 de Agosto a 5 de cidade brasileira de São Paulo.
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Grupo de trabalho compacto

O Seleccionador Nacional mostrou-se satisfeito Pudemos observar e conhecer melhor a 

com o trabalho desenvolvido no estágio em realidade do Voleibol feminino português e 

Resende. “O balanço é muito positivo. Primeiro acreditamos que no futuro vamos colher os 

porque conseguimos estabilizar um grupo de frutos deste trabalho, se continuarmos a 

trabalho constituído, na sua maioria, por trabalhar seriamente e a dar às atletas o apoio de 

jovens. É necessário realizar um trabalho que necessitam. As jogadoras têm de tomar 

intenso e de longa duração, mas cremos que consciência do trabalho que é preciso 

existem boas perspectivas. Temos jogadoras desenvolver para evoluírem e para poderem 

altas e jovens e agora o que necessitamos é que aspirar ao nível internacional e ter resultados de 

se desenvolvam física e tecnicamente para relevo em representação da Selecção Nacional”, 

depois adquirirem o desenvolvimento táctico alertou Juan Diaz.

nas competições.



Selecção Nacional
Seniores Femininos

17

Entre os aspectos de que mais gostou no estágio 

realizado em Resende, o Seleccionador 

Nacional destacou: “A vontade de trabalhar e a 

disponibilidade das jogadoras que fizeram parte 

deste estágio. Elas começam a conhecer-se 

melhor, as mais jovens estão a relacionar-se bem 

com as mais experientes e criou-se um grupo 

muito compacto. Pensávamos que iríamos ter 

muitos mais problemas neste aspecto, mas tal 

não se verificou.

É importante que as jogadoras mais experientes 

transmitam os seus conhecimentos, pois isso que é um torneio forte, constituído por equipas 

vai ajudar a um desenvolvimento mais rápido de clubes do topo mundial e nós estamos apenas 

das jovens e contribuir para que o grupo se torne a começar o nosso trabalho e, para além disso, 

mais homogéneo, desaparecendo as grandes temos muitas atletas de 17, 18 anos que jogaram 

diferenças entre as jogadoras”. ainda muito pouco e que, como tal, têm muito 

pouca experiência. Mas falámos com as 

Juan Diaz definiu os objectivos no Salonpas jogadoras, explicámo-lhes os nossos objectivos, 

Cup: “Temos um grupo muito jovem e podermos que implicam um trabalho a longo prazo, pois 

defrontar várias campeãs olímpicas é muito não é possível ter rendimento e resultados 

importante para nossas jogadoras. É verdade trabalhando só em determinados momentos. 
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Para conseguirmos obter resultados de relevo 

em competições internacionais é preciso 

construir condições que permitam a progressão 

das jogadoras.

O torneio servirá para avaliarmos o trabalho 

desenvolvido até então e a forma como as 

jogadoras mais jovens se comportam em 

competição, bem como para fazermos o ponto 

de situação relativamente aquilo que nos falta 

para atingir um nível mais alto. Há jogadoras 

que tomarão contacto com o nível mais alto do 

Voleibol mundial apenas neste torneio e é 

importante que essas atletas consigam fazer 

uma avaliação do seu próprio nível e daquilo 

que pretendem alcançar. Verão que é preciso 

fazer muitos sacrifícios para atingir a condição 

das jogadoras que vamos defrontar.” 

seguido da formação italiana do Scavolini 

Pesaro (treinada por Zé Roberto Guimarães e 

campeã da Liga A1), da Selecção da República 

Dominicana, denominada CDC Mirador, e da 

Selecção Portuguesa, que participou sob a 

designação de Kinder Voleibol.

Desde o seu início, em 2001, o Salonpas Cup 

conheceu apenas três vencedores diferentes: o 

Finasa/Osasco (2001, 2002, 2005 e 2008), o 

Rexona (2004, 2006 e 2007) e o (Blue Life) 

Pinheiros (2003). Todos os jogos foram 

disputados no Ginásio Geraldo José de Almeida, 

em Ibirapuera, São Paulo.

A equipa brasileira do Finasa/Osasco conseguiu 

o quarto título no Salonpas Cup 2008, um dos 

mais fortes torneios de seniores femininos a 

nível de equipas, organizado pela Confederação 

Brasileira de Voleibol, ao derrotar, na Final, o 

Rexona/Ades (treinada por Bernardo Rezende), 

também do Brasil, por 3-2 (25/16, 27/25, 22/25, 

25/27 e 15/13), após 2h04 de jogo. Em terceiro 

lugar ficou o Pinheiros/Mackenzie (Brasil), 

Salonpas Cup 2008

4º título para o Finasa/Osasco
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O sorteio das fases de qualificação para o Janeiro de 2009. A segunda e 

Campeonato do Mundo de 2010, em seniores terceiras fases de apuramento 

femininos, realizado na cidade italiana de serão disputadas pelas 

Turim, integrou a Selecção Portuguesa num selecções qualificadas na 

grupo teoricamente acessível – o Grupo B da primeira fase e pelas selecções que, devido à sua 

Europa, onde se incluem igualmente as posição no ranking FIVB, foram dispensadas de 

selecções de Israel, Grã-Bretanha e Islândia –, competir na primeira fase. Os torneios da 

mas com um «senão», já que, nesta primeira Fase segunda fase terão lugar entre 15 de Maio e 15 

de Qualificação, na sua série só se qualifica o de Junho de 2009, enquanto os torneios da 

vencedor. Assim, se a equipa das quinas vencer terceira fase estão agendados para o período de 

o seu grupo, defrontará, no Grupo D, o 19 de Junho a 19 de Julho de 2009. Os 6 torneios 

Azerbaijão, a Ucrânia e a Bielorrússia. Depois, da primeira fase, 12 da segunda e 14 da 

de acordo com a sua classificação no Grupo D, derradeira fase de qualificação determinarão 22 

Portugal poderá integrar o Grupo H (Itália, 1.º F, das 24 selecções que participarão na fase final 

1.º D e 2.º F) ou o Grupo K (Holanda, Alemanha, do Mundial, a disputar em Tóquio. O Japão, 

2.º D e 3.º G). como organizador, e a Rússia, como campeã em 

As primeira, segunda e terceira fases título, estão já apurados. De acordo com os 

preliminares terão lugar entre Dezembro de regulamentos da Federação Internacional de 

2008 e Agosto de 2009 e os primeiros torneios, Voleibol (FIVB), apuram-se para a fase final do 

envolvendo os grupos da Europa, NORCECA e Campeonato do Mundo 8 selecções da Europa, 6 

Ásia, serão disputados nas duas primeiras da NORCECA, 4 da Ásia, 2 da América do Sul e 2 

semanas de Dezembro de 2008 e no mês de de África.

Portuguesas defrontam Israel,
Grã-Bretanha e Islândia
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Desde 12 de Setembro de 2007 que a Selecção 

Nacional de Cadetes Masculinos se encontrava 

a cumprir um estágio permanente em Resende, 

distrito de Viseu. Volvido praticamente um ano, 

todos foram unânimes em considerar positivo o 

balanço da estadia em terras do Douro desta 

jovem selecção, integrada por valores que, 

juntamente com alguns atletas que estão já a 

trabalhar nos seniores, irão reforçar e renovar a 

selecção de seniores masculinos na caminhada 

rumo aos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

Na hora de fazer o balanço – e enquanto o grupo 

de atletas ainda não deu entrada no segundo ano 

consecutivo de estágio permanente em Resende 

–, António Borges, Presidente da Câmara 

mostra-se “muito satisfeito” com a forma como maneira de estar, é algo que marca uma 

tudo decorreu: comunidade como a nossa, onde toda a gente se 

“É muito importante para Resende ter estes conhece. Estamos disponíveis para ter cá a 

jovens aqui a treinar e a estudar diariamente, nossa Selecção e estamos totalmente receptivos 

pois isso constitui um enorme estímulo, do ao aprofundamento desta colaboração com a 

ponto de vista desportivo e social. A Federação Portuguesa de Voleibol. Tem havido 

importância destes atletas na escola é também uma boa colaboração com a Federação, através 

de salientar. Foram bem recebidos na do Gira-Volei, do Mini-Voleibol, da presença da 

comunidade escolar, estão satisfeitos com o Selecção de Cadetes, da organização da Final da 

rendimento académico, com as amizades que Taça, entre outras iniciativas.

fizeram em Resende e penso que não se irão Gostaria de salientar o empenhamento do 

esquecer deste estágio, que foi pioneiro e Professor Vicente Araújo, que deu uma boa 

extremamente produtivo. oportunidade a Resende e nós esperamos 

Para além disto, estou convicto de que o nível usufruir disso.

competitivo na escola já não é mesmo. A Esta iniciativa também demonstra a preocu-

presença destes jovens veio contribuir para a pação da Câmara com a sua política desportiva. 

saudável competitividade dentro do próprio Temos boas infra-estruturas desportivas que 

estabelecimento de ensino.” podem ser utilizadas para a organização de 

grandes eventos ligados ao Voleibol e, por tudo o 

António Borges não tem dúvidas: que já foi dito, acredito que, a longo prazo, 

“Foi uma aposta claramente ganha. Em relação Resende será uma referência também nesta 

ao Voleibol, existe já uma ou outra modalidade. Incentivamos a criação de um 

predisposição para a sua prática. Naturalmente, clube que possa ser federado e ter uma prática 

na escola a presença da Selecção Nacional de desportiva ao mais alto nível. Estou convencido 

Cadetes é importantíssimo e funcionou como de que teremos boas notícias nesta matéria nos 

um incentivo para a prática da modalidade. próximos tempos. Estamos a trabalhar nesse 

A própria postura dos jovens/atletas, a sua sentido.” 

Balanço positivo em 2008
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Os jovens atletas ficaram alojados em Resende 

durante toda a época, cumprindo também aí, na 

Escola ES/3 D. Egas Moniz, o seu ano lectivo. 

José Dias Gabriel, Presidente do Conselho 

Executivo do estabelecimento de ensino, 

reconheceu:

“Ficámos satisfeitos com a vinda da Selecção 

Nacional de Cadetes Masculinos para Resende, 

no início do ano lectivo e continuamos 

satisfeitos, pois os resultados académicos dos 

elementos que pertencem à equipa são bastante 

satisfatórios. Inicialmente estávamos com 

algum receio dado que há atletas/alunos que 

vêm de outras localidades e estão habituados a O docente defende a continuidade deste tipo de 

outros modos de vida, mas nada daquilo que iniciativas:

nós prevíamos de mal aconteceu. Muito pelo “Pela nossa parte, estamos "abertos" para 

contrário, a vinda destes alunos para a escola foi receber os alunos que a Federação e a nossa 

profícua. Para além do mais, eles inseriram-se Autarquia entendam. O resultado foi tão 

muito bem no nosso meio, na nossa escola e, positivo, que é natural que o desejo e a vontade 

neste momento, são um ponto de referência pa- de continuar sejam mútuos. Não só para nós 

ra os restantes alunos e o nosso orgulho, sendo a como também para qualquer escola que os 

sua presença encarada como uma mais-valia. pretenda receber. 

Mostraram-se sempre disciplinados, assíduos e É cedo para vermos o resultado positivo deste 

isso reflectiu-se nos resultados académicos, o projecto no que diz respeito ao aumento da 

que evidencia também a satisfação dos próprios apetência dos alunos para a prática desportiva. 

atletas. Será algo que a longo prazo dará os seus frutos. 

Agora, a vinda da equipa foi um incentivo para 

os alunos que observavam os seus colegas a 

desenvolver esta actividade e com certeza 

ficaram mais curiosos e com mais vontade de 

aprender Voleibol.

Entendemos que os alunos nestas idades são 

propensos a fazer aquilo que vêem e os nossos 

jovens, ao lidarem de perto com os atletas, ao 

verem o exemplo da disciplina, o bom 

comportamento, os treinos, os jogos, o rigor 

desportivo e académico, tudo o que envolve a 

preparação para os Jogos Olímpicos, ficaram 

mais conscientes de que o desporto é vida e uma 

das componentes da personalidade do ser 

humano...”
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Frutos de um trabalho permanente
A equipa técnica da Selecção de Cadetes que 

treinou em Resende em regime de estágio 

permanente de Setembro de 2007 a Setembro de 

2008 era liderada por Juan Diaz e Nuno Pereira.

Findo esse período de tempo, Nuno Pereira 

considerou:

“O trabalho está a dar os seus frutos, de forma 

gradual, é certo, mas está a dar os seus frutos. Os 

atletas começaram a interiorizar o que lhes 

pedimos e melhoraram de dia para dia. 

Treinaram bem e realizaram um trabalho em 

conjunto muito bom com o Professor Juan Diaz.

Ao longo do estágio, a Selecção Nacional 

realizou bilaterais com a Espanha [Dezembro de Foi feito um trabalho de base com alguns dos 

2007] e com a Rússia [Abril de 2008]. Durante os atletas que vieram da selecção anterior, um 

jogos com os russos deu já para observar que trabalho de continuidade que está a ser 

evoluíram muito em termos de jogo e em termos solidificado. O nível competitivo acaba por 

técnicos desde o bilateral com a Espanha. Mas é surgir naturalmente. Isto não é um trabalho de 

preciso continuar a trabalhar mais e mais, pois o um treinador apenas, é a continuidade do 

nível que apresentam ainda é baixo para o nível trabalho de toda uma equipa e que começou em 

internacional. Janeiro de 2005”. 



23

Selecção Nacional
Cadetes Masculinos

O treinador destaca o espírito de sacrifício algo que nos alegra e orgulha. O facto de termos 

inerente a um estágio desta natureza: poucos atletas não nos permite pensar no curto 

“É uma realidade muito diferente daquela a que prazo, mas sim a longo prazo. A oferta é menor 

os atletas, na sua maioria, estavam habituados. que a procura, o que faz com que o grupo seja 

Eles estão na selecção porque querem ser reduzido. Os atletas têm de se mentalizar que 

jogadores de Voleibol e para isso fazem esta é a sua oportunidade de, no futuro, 

sacrifícios enormes: têm treinos bidiários, poderem jogar ao mais alto nível em Portugal. 

sendo que o treino matinal é efectuado bem Há atletas com muito potencial, mas isso não 

cedo, antes mesmo de irem para as aulas; estão chega. Há que trabalhar muito.” 

longe da família, longe de casa, dos colegas que 

tinham nas escolas de onde vieram... E eles 

adaptaram-se muito bem e conviveram bastante 

com os restantes alunos da escola. Sempre 

fomos muito bem tratados em Resende, onde 

toda a gente sabe quem nós somos.” 

Os resultados estão à vista e são motivo de 

satisfação:

“As pessoas vêm ter comigo e dizem que os 

atletas são muito educados, na escola são 

disciplinados e isso é fruto do trabalho que 

desenvolvemos em conjunto. A equipa técnica 

fez um trabalho claro e objectivo no sentido da 

responsabilização de cada um. No geral, a parte 

de adaptação dos atletas foi muito boa e isso é 

A Selecção Nacional de Cadetes Masculinos 

está integrada na Poule E de Qualificação para o 

Campeonato da Europa de 2009, a disputar em 

Bardejov (Eslováquia). Os portugueses terão de 

defrontar as fortes selecções da Sérvia e da 

Itália, respectivamente 7.ª e 8.ª classificadas na 

última edição do Europeu e, como tal, favoritas 

no grupo, bem como da República Checa, da 

Eslováquia e da Croácia. A Poule E realizar-se-á 

entre os dias 7 e 11 de Janeiro de 2009. 

Campeonato da Europa 2009
Poule E - Bardejov (Eslováquia)



Campeonato da Europa 2009

Poule E – Turquia

A Selecção Nacional de Cadetes Femininos está 

integrada na Poule E de Qualificação para o 

Campeonato da Europa de 2009, a disputar na 

Turquia, em local ainda por definir.

As portuguesas terão de defrontar as fortes 

selecções da Turquia e da França, respecti-

vamente 6.ª e 8.ª classificadas na última edição 

do Europeu e, como tal, favoritas à vitória no 

grupo, bem como da Eslováquia e da Croácia.

A Poule E realizar-se-á em data ainda por 

definir.
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Selecção Nacional
Cadetes Femininos

Trabalho a longo prazo
A Selecção Nacional de Cadetes Femininos, sob Este trabalho faz parte de um projecto federativo 

a coordenação técnica de Fernando Luís,  que visa o desenvolvimento das selecções mais 

começou no dia 1 de Outubro de 2007 um jovens e, sobretudo, o «municiamento» de 

estágio em regime de semi-concentração, atletas para a Selecção de Seniores.

inserido no plano de preparação que culminará 

com a participação na Fase de Qualificação para 

o Campeonato da Europa da categoria, em 

Janeiro de 2009, na Turquia.

Sem descurar o enquadramento escolar, uma 

das principais preocupações da FPV, e o 

inerente acompanhamento médico, um grupo 

de trabalho constituído por 15 atletas prepara-   

-se, de segunda a quinta-feira no Pavilhão 

Municipal de Vila D’Este, Vila Nova de Gaia, 

treinando na sexta-feira nos respectivos clubes, 

pelos quais as atletas alinham em jogos do 

campeonato no sábado ou no domingo.

Os estágios tridiários realizados a tempo inteiro 

nas férias escolares oscilam entre as 72 e 80 

horas, enquanto os estágios nas férias grandes 

chegam a atingir a totalidade de 108 horas,

Nome Data Nascimento Altura [cm]

Ana Antunes 30-03-1992 173

Ana Monteiro 29-07-1993 176

Eduarda Duarte 28-07-1993 184

Elsa Moreira 05-05-1992 179

Filipa Ferreira 20-08-1992 166

Joana Neto 04-01-1993 175

Joana Polido 02-08-1992 194

Joana Silva 07-03-1993 184

Mafalda Silva 07-05-1992 192

Mariana Falcão 01-06-1992 -

Mariana Filipe 14-02-1993 174

Mariana Pereira 29-02-1992 173

Marta Hurst 07-07-1992 182

Patrícia Neves 14-06-1993 176

Carina Moura 17-10-1993 -
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O Voleibol em Portugal
História

Se tratava de um evento muito importante para a de Ensino Superior e Secundário, para “serem 

época, o 1.º Torneio Internacional e que na sua julgadas como justificadas as faltas dadas pelos 

organização foi posto todo o “entusiasmo e professores e alunos”.  

carinho” na esperança dos melhores resultados.

Junto do Instituto Nacional do Vinho do Porto foi 

Naquele tempo, para a participação das nossas indagada a possibilidade de se proporcionar aos 

Selecções (A e B) no Torneio Internacional foi dirigentes e jogadores das equipas estrangeiras a 

necessário solicitar equipamentos, a título de forma de “provarem” o nosso excelente vinho do 

empréstimo, a diferentes Entidades (Ginásio Clube, Porto.

Federação Portuguesa de Basquetebol, CDUL); o 

escadote-cadeira (único em Lisboa)  para a Tudo parecia bem encaminhado...

arbitragem, à Escola Prática de Administração 

Militar; oito bancos de ginástica ao Instituto dos Aos dez dias do mês de Março de 1954, pela 

Pupilos e  os discos dos Hinos Nacionais (francês, manhã, o Cônsul de Portugal em Paris telefonou 

holandês) à Federação Portuguesa de Patinagem. para a residência do Presidente da Federação 

Portuguesa de Voleibol, a informar que a Delegação 

À Direcção-Geral de Desportos foi solicitada a Jugoslava não estava autorizada a atravessar a 

autorização necessária para a Selecção Nacional Espanha. Esta notícia surpreendeu o Presidente, 

jogar dois jogos no dia 14 de Março. que, pessoalmente, se havia interessado, junto das 

autoridades Espanholas, em Lisboa, para que 

Foi considerado importante solicitar, por motivo da fossem “dadas facilidades de urgência na concessão 

realização do Torneio Internacional, a sua boa de vistos de trânsito no Consulado Espanhol em 

atenção, aos Directores de vários Estabelecimentos Paris”.

Sabia que...
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O Voleibol em Portugal 
História

O Presidente deu, deste facto, conhecimento ao Resolveu, então, telegrafar para Irum a comunicar 

Secretário da Federação, que estava “prestes a partir ao Secretário da FPV, Senhor Duarte Fidalgo, que 

para Irum ao encontro dos nossos visitantes” e não esperasse pela Delegação Jugoslava e que, se 

comunicou ao Secretário da FIVB que iria pudesse, anulasse o pedido feito do envio de uma 

“procurar remover qualquer dificuldade levantada carruagem especial ao Sud-Express. Estudaram 

pelas autoridades espanholas”. Após conversa ainda a modificação do calendário das jornadas, 

telefónica com Madrid, o Cônsul de Espanha em suspenderam a venda de bilhetes e terminaram a 

Lisboa rectificou a informação e esclareceu que “a reunião por volta das três e meia da manhã do dia 

proibição da travessia da Espanha era posta onze de Março.

directamente pela Embaixada Jugoslava em Paris”.

Tudo parecia encaminhado, mas... 

Assim, a Delegação Jugoslava solicitou a (continua na próxima edição)

importância necessária para a sua deslocação por 

via aérea (cerca de 70 contos). Tratava-se de uma Maria de Lurdes Lopes - Directora da FPV

despesa incomportável para a FPV, que recorreu ao 

Inspector da Modalidade, Dr. Salazar Carreira, 

“pelo justo prestígio” junto da Federação 

Internacional “para apresentar o... veemente 

protesto pela quebra... do acordo estabelecido com 

a Federação Jugoslava...” .

Através do telefonema, o Secretário da FIVB, Mr 

Lenoir, confirmou a razão da FPV e esclareceu que 

a FIVB “nada poderia fazer em virtude de se tratar 

de uma decisão puramente política”. Todavia, caso 

a FPV concordasse, propunha-se ser intermediário 

junto da Delegação Jugoslava, sugerindo que a 

mesma fosse reduzida de 17 para 10 pessoas e só 

partisse de Paris a 14 de Março. Apesar de, por si só, 

o Presidente não poder tomar essa decisão, após 

contas feitas, informações colhidas nas agências de 

transportes, pareceu-lhe que o aumento dos 

encargos pouco excederia o previsto (20 contos), 

por isso, telefonou para Mr. Lenoir, autorizando 

apresentar aos dirigentes jugoslavos aquela 

sugestão. Na FPV, analisaram a situação exposta e a 

Direcção, “cônscia de proceder, portanto,  a bem da 

modalidade”, aceitou a sugestão, confirmando-a, 

telegraficamente.
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Campeonato Nacional
Divisão A1
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O sorteio do Campeonato Nacional da Divisão A1, seniores masculinos, época de 2008/2009 

– ditou que o campeão em título, Vitória SC, e o vice-campeão e vencedor da Taça de 

Portugal, SC Espinho, se encontrassem somente na 11.ª jornada (6 de Dezembro). A 

primeira jornada (11 de Outubro) ficou assim ordenada: Castelo da Maia GC-Leixões SC; 

AA Espinho-SC Espinho; SL Benfica-GC Vilacondense e Vitória SC-Esmoriz GC. 

O sorteio da A1 - femininos ditou que o CD Ribeirense, vice-campeão nacional, e o CA Trofa, 

campeão em título, se defrontassem logo na 2.ª jornada (dia 18 de Outubro de 2008), nos

Vitória SC e SC Espinho
encontram-se na 11.ª jornada
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Campeonato Nacional
Divisão A1

Açores, enquanto o encontro das campeãs nacionais com as vencedoras da Taça de 

Portugal, as insulares do CS Madeira, está agendado para o dia 26 de Outubro, no recinto 

das trofenses.

A primeira jornada (12 de Outubro) ficou assim ordenada: CD Ribeirense-Clube K; CS 

Madeira-CSD Câmara de Lobos; SC Braga-Leixões SC; CF Belenenses-GDC Gueifães e Ala 

Nun’Álvares de Gondomar-CA Trofa.
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Campeonato Nacional
Divisão A1 - Masculinos

VITÓRIA SPORT CLUBE
Pavilhão do Vitória SC

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Miguel Maia 1,80 37 Distribuidor

João Brenha 1,94 38 Zona 4

Roberto Reis 1,90 28 Zona 4

Flávio Cruz 1,96 26 Zona 4

Fabrício Silva 1,95 26 Central

Paulo Trautmann 2,02 31 Central

Nuno Rocha 1,95 27 Central

Rafael Krager 1,98 23 Central

Roberto David 2,12 26 Oposto

Jacques Yoko 1,95 36 Zona 4

Paulo Brenha 1,81 43 Distribuidor

Hugo Ribeiro 1,82 30 Líbero

Filipe Pinto 1,91 17 Zona 4

Gonçalo Iglésias 1,82 19 Distribuidor

Treinador Francisco Fidalgo

Treinador Adjunto Hugo Silva

SPORTING CLUBE DE ESPINHO
Pavilhão do Sporting Clube de Espinho

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Eurico Peixoto 1,91 27 Zona 4

Mário Pinto 1,95 20 Zona 4

Fábio Jardel 2,01 32 Central

Allan Cocato 2,01 38 Central

Adriano Lamb 1,93 27 Distribuidor

Hugo Gaspar 2,00 25 Zona 4

Bruno Temporini 1,90 23 Zona 4

Nelson Brízida 1,94 25 Zona 4

Pedro Sousa 1,96 19 Distribuidor

Thiago Rey 2,03 26 Central

Filipe Cruz 1,78 28 Líbero

Diogo Antunes 1,95 20 Zona 4

Treinador Rogério de Paula

Treinador Adjunto Rogério Lopes
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SPORT LISBOA BENFICA
Pavilhão E.D.P.
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Campeonato Nacional
Divisão A1 - Masculinos

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Paulo Renan 1,86 23 Distribuidor

Rui Guedes 1,86 28 Oposto

Carlos Fidalgo 1,98 21 Central

Pedro Lagoá 1,84 24 Distribuidor

R. Purificação 2,00 29 Central

João Magalhães 1,88 19 Zona 4

Valdir Reis - 23 Zona 4

Pedro Fiúza 1,97 26 Zona 4

João Vicente 1,90 21 Zona 4

Luis Samuels 1,90 22 Oposto

Paul Muñoz 1,90 20 Líbero

Treinador José Jardim

Treinador Adjunto Nuno Brites

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Fabiano Sousa 1,90 28 Distribuidor

Marco Ferreira 2,00 21 Oposto

Manuel Silva 1,90 34 Zona 4

Bruno Gonçalves 1,84 25 Distribuidor

Miguel Meneses 1,87 21 Central

Luís Coelho 1,90 19 Oposto

Danilo Santos 1,87 24 Zona 4

João Coelho 1,86 27 Líbero

Rui Santos 2,01 24 Central

José Fontes 1,91 28 Oposto

Guilherme Sousa 2,04 26 Central

Márcio Antoniazzi 1,94 26 Zona 4

Ivo Rodrigues 1,99 21 Central

Treinador Luís Resende

Treinador Adjunto Domingos Paulo

A. J. FONTE DO BASTARDO
Complexo Desportivo Vitorino Nemésio
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Campeonato Nacional
Divisão A1 - Masculinos

ESMORIZ GINÁSIO CLUBE
Pavilhão Gimnodesportivo do Esmoriz GC

GINÁSIO GLUBE VILACONDENSE
Pavilhão dos Desportos de Vila do Conde

32

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Leonel Gomes 1,90 25 Central

Murilo Silva 2,04 25 Central

André Sá 1,80 27 Líbero

Bártolo Pereira 1,85 22 Distribuidor

Nuno Soares 1,93 20 Zona 4

João Simões 1,94 20 Zona 4

Fernando Mari 2,00 23 Central

Luís Moreira 1,86 20 Zona 4

Rodrigo Pará 1,94 23 Zona 4

Pedro Figueiredo 1,98 20 Zona 4

Tiago Violas 1,90 19 Distribuidor

Tiago Leitão 1,84 20 Líbero

Luís Sousa 1,90 32 Distribuidor

Rui Monteiro 1,87 34 Oposto

Treinador Rui Pedro

Treinador Adjunto Bruno Fonseca

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Diogo Cavaleiro 1,93 21 Central

Bruno Sousa 1,83 24 Zona 4

João Paulo Rocha 1,80 22 Zona 4

João Malveiro 1,98 29 Central

Rui Moreira 1,91 19 Zona 4

Fábio Milhazes 1,98 26 Distribuidor

Alexandre Castro 1,92 28 Oposto

João Fidalgo 1,72 21 Líbero

Ruben Garcia 1,98 27 Central

Rui Correia 1,94 19 Central

Filipe Catarino 1,90 21 Zona 4

Coriolano Santos 1,80 24 Distribuidor

Jonathan Antunes 1,88 21 Zona 4

Rui Rocha - 32 Central

Treinador Hugo Silva

Treinador Adjunto José Pedro Pontes
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LEIXÕES SPORT CLUBE
Nave Ilídio Ramos

Campeonato Nacional
Divisão A1 - Masculinos
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NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Adriano Paço 1,93 32 Zona 4

Bruno Lima 1,78 32 Distribuidor

Bruno Nogueira 1,90 28 Zona 4

Frederico Lajes 1,98 19 Oposto

Joaquim Pedro 1,81 28 Líbero

Fabrício Pereira 2,01 28 Central

Filipe Cruz 1,95 20 Zona 4

Tiago Sineiro 1,80 19 Líbero

Gustavo Figueiredo 1,83 19 Distribuidor

Luís Silva 1,77 19 Zona 4

Nélson Carvalho 2,00 25 Central

Ricardo Lima 1,92 26 Zona 4

Vinicius Raguzzoni 2,00 20 Central

Ricardo Ventura 1,72 23 Distribuidor

Luís Puga 1,86 18 Zona 4

Pedro Miranda 1,77 18 Líbero

Pedro Rosas 1,91 29 Zona 4

Treinador Mário Martins

Treinador Adjunto Bruno Carvalho

CASTELO DA MAIA GINÁSIO CLUBE
Pavilhão do Castelo da Maia GC

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Fernando Costa 1,98 24 Oposto

Pedro Azenha 1,82 30 Distribuidor

Gilberto Silva 1,98 39 Central

Sandro Dias 1,92 33 Zona4

Marco Ruel 1,90 26 Zona4

Luís Carlos 1,93 35 Central

José Pedrosa 1,85 30 Zona4

Diogo Frada 1,85 23 Distribuidor

Fernando Ribeiro 1,80 20 Líbero

Everton Almeida 2,02 26 Central

Nuno Pereira 1,75 24 Líbero

Treinador Alexandre Afonso

Treinador Adjunto Vítor Andrade



34

2

Campeonato Nacional
Divisão A1 - Masculinos

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE ESPINHO
Pavilhão Arquitecto Jerónimo Reis

CLUB SPORT MARÍTIMO
Complexo Desportivo do CS Marítimo

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

António Costa 1,85 27 Zona 4

Rui Santos 1,97 24 Central

Paulo Fonseca 1,81 30  Líbero

Fabrício Barros 1,90 31 Zona 4

Gonçalo Sousa 1,90 25 Zona 4

Januário Silva 1,93 23 Zona 4

Leandro Lopes 1,99 19 Central

Rui Manuel Alves 1,77 34 Distribuidor

Rui Moreira 1,85 22 Distribuidor

Ricardo Silva 1,93 18 Oposto

Márcio Sequeira 1,95 30 Central

Ivo Coelho 1,80 19 Líbero

Maurício Silva 1,98 22 Oposto

Treinador Nuno Soares

Treinador Adjunto Cláudio Laranjeira

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Rui Caldas 1,83 36 Distribuidor

Márcio Pires 1,92 36 Central

H. Vasconcelos 1,97 26 Zona 4

Hugo Faria 1,88 26 Distribuidor

Jorge Morais 1,78 28 Zona 4

João Gouveia 1,92 23 Zona 4

José Vieira 2,00 25 Zona 4

Nélio Mendonça 1,78 21 Líbero

Valter Ornelas 2,00 27 Central

Wagner Aragão 1,92 24 Oposto

Nuno Gouveia 1,88 18 Zona 4

J. Nascimento 1,98 23 Oposto

J. Vasconcelos 2,01 30 Central

João Rocha - 19 -

Treinador Jorge Caldeira

Treinador Adjunto Vagner Aragão
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ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MACHICO
Pavilhão AD Machico

Campeonato Nacional
Divisão A1 - Masculinos

35

CLUBE KAIRÓS
Complexo Desportivo das Laranjeiras

Treinador Mário Vargas

Treinador Adjunto -

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

João Campino 1,88 26 Oposto

João Santos 1,95 27 Central

Geferson Borba 2,01 22 Central

Thiago Leite 2,03 23 Central

Yuri Madeira 1,96 29 Zona 4

Marco Aguiar 1,75 24 Libero

Valdemar Ferreira 1,80 28 Libero

Nuno Oliveira 1,79 19 Passador

Pedro Vieira 1,79 19 Passador

Rui Taverna 1,87 20 Oposto

Manuel Barros 1,89 19 Oposto

Guilherme Vitorino 1,94 30 Zona 4

Eduardo Andrade 1,86 28 Passador

Henrique Faria 1,81 19 Oposto

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Luís Vieira 1,83 26 Distribuidor

Pedro Mendonça 1,90 33 Central

Marcos Júnior 1,94 28 Oposto

Rui Rodrigues 1,76 19 Libero

Rui Vítor 1,85 29 Distribuidor

Ruben Vieira 1,78 16 Libero

Ruben Gouveia 1,85 20 Oposto

Marco Silva 1,87 32 Zona 4

João Fraga 1,83 26 Zona 4

Hugo Vieira 1,76 17 Zona 4

Fábio Vieira 1,90 17 Oposto

Brás Freitas 1,80 19 Zona 4

Xavier Abreu 1,88 32 Central

Pedro Marote 1,90 19 Central

Treinador Patrício Lopes

Treinador Adjunto Hélder Santos
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Campeonato Nacional
Divisão A1 - Femininos

GRUPO DESPORTIVO CULTURAL GUEIFÃES
Pavilhão Municipal de Gueifães

ALA NUN’ÁLVARES DE GONDOMAR
Complexo Desportivo Ala Nun’Álvares de Gondomar

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Carla Monteiro 1,84 27 Oposto

Maria Esteves 1,75 25 Distribuidora

Elsa Machado 1,80 28 Central

Ana Pereira 1,75 23 Oposto

Ana Cruz 1,80 26 Central

Inês Gomes 1,70 19 Distribuidora

Juliana Antunes 1,80 23 Zona 4

M. Mesquita 1,86 19 Central

Joana Félix 1,79 20 Oposto

Ana Paulo 1,77 28 Zona 4

Rosa Lima 1,73 27 Libero

Inês neto 1,77 19 Zona 4

Xavier Abreu 1,88 32 Central

Pedro Marote 1,90 19 Central

Treinador João Vieira

Treinador Adjunto Vasco Cidade

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Ana Edra 1,78 24 Zona 4

Joana Vasconcelos 1,79 24 Oposto

Mariana Morêda 1,80 21 Central

Gabriela Matos 1,78 24 Zona 4

Ana Roque 1,78 20 Zona 4

Catarina Santos 1,86 19 Central

Mariana Castro 1,75 22 Distribuidora

Fabiana Silva 1,77 22 Zona 4

Rita Matos 1,80 21 Zona 4

Marta Esteves 1,86 20 Oposto

Maria João Silva 1,83 19 Central

Viviane Isidoro 1,85 19 Central

Filipa Marques 1,77 20 Libero

Mafalda Sousa 1,84 19 Distribuidora

Ângela Silva 1,84 23 Oposto

Treinador Alberto Neves

Treinador Adjunto Eduardo César
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CLUBE KAIRÓS
Complexo Desportivo da Ribeira Grande

SPORTING CLUBE DE BRAGA
Pavilhão da Universidade do Minho - Braga
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Campeonato Nacional
Divisão A1 - Femininos

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

A. Fernandes 1,70 Libero

Filipa Castro 1,74 Zona 4

Bárbara Julião 1,75 Central

Bruna Rodrigues 1,66 Libero

Vânia Lages 1,88 Oposto

Sara Bernardo 1,80 Zona 4

Sara Barata 1,76 Central

Catarina Dias 1,74 Distribuidora

Joana Teixeira 1,73 Zona 4

Alexis Rodrigues 1,82 Central

Treinador João Lucas

Treinador Adjunto António Martins

NOME ALTURA IDADE POSIÇÃO

Ana Silva 1,75 27 Oposto

Cindia Barbosa 1,78 27 Zona 4

Evelise Fontes 1,75 20 Zona 4

Luana Gomes 1,80 - Central

Jussara Rocha 1,85 24 Central

Juliette Janeiro 1,82 24 Central

Ana Parada 1,65 26 Distribuidora

Rita Melo 1,74 18 Zona 4

Paula Pereira 1,66 23 Distribuidora

Ana Massa 1,70 23 Zona 4

Ana Clemente 1,64 21 Líbero

Carla Mata 1,79 - Oposto

Treinador Luiz Souza

Treinador Adjunto Ricardo Rodrigues





Sub-23 animaram
Praia da Baía
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Voleibol de Praia
Europeu Sub-23

Campeões vieram do Leste
“Obrigado Portugal!”
Os polacos Grzegorz Fijalek e Mariusz Prudel e 

as russas Maria Bratkova e Evgenia Ukolova 

sagraram-se campeões europeus de Sub-23 ao 

vencerem as respectivas finais do Campeonato 

da Europa da categoria, disputado na Praia da 

Baía, em Espinho. As medalhas foram entregues 

por Jan Hronek, Vice-Presidente da CEV, 

Manuel Rocha, Vereador da Câmara Municipal 

de Espinho, Henrique Gomes, Director da 

Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) e 

Secretário da Comissão Europeia de Voleibol de Europeu, terminando, em bom português, com 

Praia, Teodemiro Carvalho, Secretário-Geral da um “Obrigado Espinho e obrigado Portugal”!

FPV, e Manuel Joaquim Oliveira, Director do 

Torneio e Presidente do Conselho de Voleibol de Perante “casa cheia”, Grzegorz Fijalek e Mariusz 

Praia da FPV. Prudel derrotaram, com surpreendente 

O checo Jan Hronek agradeceu à FPV a facilidade (21/9 e 21/15), os italianos Paolo e 

“excelente organização” e o trabalho dos Matteo Ingrosso, apontados por muitos como 

incansáveis voluntários que colaboraram no grandes candidatos ao título, mas que, na Final,
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estiveram a “anos-luz” das outras exibições primeira de muitos mais êxitos”.

protagonizadas neste Europeu. Grzegorz Fijalek No jogo para os terceiro e quarto lugares, as 

e Mariusz Prudel reconheceram: polacas Katarzyna Urban e Joanna Wiatr 

“A medalha de ouro foi a concretização de um venceram, por 2-0 (21/17 e 21/18), as espanholas 

objectivo que perseguíamos e que sempre Elsa Baquerizo e Liliana Fernandez.

acreditamos ser possível de atingir”. Katarzyna Urban salientou:

“Esta medalha de bronze 

Sebastian Fuchs e Thomas Kaczmarek, os ex- foi muito difícil, pois, à 

campeões europeus, tiveram de se contentar semelhança de todas as 

com a medalha de bronze… Pior: ao vencerem outras equipas que 

(21/19 e 21/18) o jogo de atribuição dos 3.º e 4.º defrontámos, também 

lugares, impossibilitaram a subida ao último a espanhola mostrou 

lugar do pódio aos seus compatriotas Jonathan ser muito forte. Esta-

Erdmann e Stefan Windschief. mos a participar no 

Em femininos, a dupla russa Maria Bratkova/ Circuito Mundial, 

Evgenia Ukolova derrotou as checas Marketa mas ainda somos 

Kolocova e Krystina Slukova em dois sets muito muito jovens. As 

apertados: 22/20 e 21/19. outras equipas 

têm mais expe-

Maria Bratkova e Evgenia Ukolova confessaram: riência e nós 

“Estamos muito contentes com este título. estamos ain-

Esperamos que esta medalha de ouro seja a da a aprender.”

Voleibol de Praia
Europeu Sub-23
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Rui Moreira e João Simões classificaram-se no 13.º 

lugar no Campeonato da Europa de Sub-23, tendo 

acumulado mais 60 pontos nos rankings 

internacionais. Moreira e Simões superaram todas 

as expectativas e, não fossem os “malfadados” 

sorteios, poderiam mesmo ter ido mais longe…

Ponto alto desta dupla foi a vitória, sensacional, na 

fase de grupos frente aos russos Bogatov e 

Prokopiev, este último medalha de bronze em 2007.

russos, que são fortíssimos. Acredito que se não 

tivéssemos tido tanto azar no sorteio, poderíamos 

ter ido mais longe. Temos ainda muito trabalho a 

fazer, a fim de melhorar a parte física e também 

técnica, de modo a que, para o ano que vem, 

possamos estar já mais próximos do nível das 

melhores duplas.”

João Simões: “É um balanço muito positivo. Para Filipe Catarino e Miguel Coelho precisavam de 

uma dupla que está a trabalhar junta há vencer um set frente aos espanhóis Del Pino e 

sensivelmente dois meses e meio, já conseguimos Garcia Rodriguez, mas acabaram por ser derrotados 

muito. No Campeonato Nacional, temos vindo a por 0-2 (19/21 e 19/21) e classificar-se no 19.º lugar. 

obter resultados dentro daquilo que pretendíamos e Uma desilusão, como referiram os atletas lusos:

um 13.º lugar no Europeu acaba por ser uma boa “Acusámos em demasia a pressão de jogar em casa. 

classificação. Nota-se que estas duplas têm muito Não estivemos nem perto do nosso melhor nível e a 

mais experiência do que nós. São jogadores física e jogar mal não se pode ganhar. O sorteio foi bastante 

tacticamente melhores, com experiência no equilibrado e sabíamos que tínhamos mais do que 

Circuito Europeu e mesmo no Circuito Mundial.” condições para passar à fase seguinte, até porque já 

tínhamos derrotado em anteriores situações duas 

Rui Moreira: “Nesta Fase Final, voltámos a ter azar das duplas do nosso grupo. Contudo, não nos 

no sorteio, pois embora soubéssemos que nos iria conseguimos libertar e jogámos sempre demasiado 

calhar uma equipa forte, não estávamos à espera tensos. O nível do Europeu é bastante elevado, com 

dos irmãos Smedins, que têm já experiência do a participação de algumas duplas que disputam 

Circuito Mundial e que seria quase impossível etapas do Circuito Mundial. Fisicamente são 

vencer. Acabámos por ter de defrontar outra vez os melhores e têm outra experiência e outro treino.”

Voleibol de Praia
Europeu Sub-23

Rui Moreira/João Simões
em 13.º lugar

Pressão de jogar em casa
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Em femininos, Filipa Teixeira e Fabiana Silva, 

que integraram a Poule D, não conseguiram 

superar a estatura física e… técnica das suas 

adversárias, tendo terminado a competição no 

19.º lugar.

Na Poule F, Ana Sofia Lima e Catarina Martins 

conheceram a mesma sorte.

Fabiana Silva/Filipa Teixeira: “Creio que foi 

uma prestação positiva. Aumentámos o nosso 

nível e conseguimos melhorar muito nos 

aspectos técnico e táctico.

O nível das duplas estrangeiras é bom, mas não é 

inalcançável pelas portuguesas, que precisam, 

sobretudo, de mais tempo de trabalho.

A nossa principal dificuldade residiu na altura 

elevada das nossas adversárias, porque, em 

termos de qualidade, as duplas são todas 

equivalentes. São também mais experientes, pois 

algumas disputam etapas do Circuito Mundial.

Penso que poderíamos ter feito mais. No primeiro 

jogo perdemos com as letãs, mas se as tivéssemos 

defrontado no segundo ou no terceiro jogo, o 

resultado poderia ter sido bem diferente.”

Catarina Martins/Ana Sofia Lima: “Foi a nossa 

primeira experiência internacional e conside-

ramos que o balanço é positivo, pois precisamos 

de competições destas para evoluirmos. 

Sabíamos que iria ser difícil, não viemos 

iludidas.

As nossas adversárias têm uma época inteira na 

praia e, sobretudo, jogam muito entre elas, 

conhecendo-se melhor e apurando continua-

mente a sua forma de jogar. 

Nota-se que estão mais habituadas à pressão 

própria destes jogos, pois são muito calmas e, 

apesar de na sua maioria serem muito novas, 

estão já muito evoluídas.”

Evoluir jogo a jogo
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Oitavo título para Maia e Brenha

As duplas Miguel Maia/João Brenha, em mais difíceis, dado que vão despontado novos 

masculinos, e Juliana Antunes/Francisca valores, mas voltámos a conseguir provar que 

Esteves, em femininos, sagraram-se campeões ainda temos um bom nível e que podemos 

nacionais de Voleibol de Praia, após vencerem acrescentar algo ao Campeonato Nacional, 

as finais dos respectivos escalões nos prova que disputamos sempre com um prazer 

Campeonatos Nacionais de Voleibol de Praia enorme. Estamos de parabéns até porque 

2008 / SCN, disputadas na praia adjacente ao tivemos alguns contratempos durante esta 

Edifício Transparente, na cidade do Porto. última etapa, mas conseguimos superá-los com 

No jogo de atribuição dos 1.º e 2.º lugares, Maia muito sacrifício. Primeiro, foi a minha lesão no 

e Brenha venceram Roberto Reis/Fabrício Silva dedo do pé e, depois, a do João, uma lesão 

(Kibinho) por 2-1, com os parciais de 19/21, muscular durante esta final.

21/16 e 15/12. O terceiro lugar do pódio foi 

ocupado por José Pedrosa/Nélson Brízida, após 

triunfo sobre a dupla «Sub-23» Filipe 

Catarino/Miguel Coelho: 2-1 (21/13, 16/21 e 

15/13). Ao rubricar a oitava vitória em outras 

tantas finais do Campeonato Nacional, Miguel 

Maia não poderia deixar de considerar o feito 

"fantástico". "Estamos muito contentes pelo 

trabalho que realizámos ao longos destes anos 

todos. É uma satisfação acrescida porque vamos 

ficando cada vez mais velhos e as coisas ficam 



Voleibol de Praia
Campeonato Nacional ‘08

45

nacional como dupla, depois de, no ano 

passado, ter sido finalista vencida em 

Esposende. No jogo de atribuição dos 3.º e 4.º 

lugares, Rosa Costa e Ana Freches superioriza-

ram-se a Daniela Loureiro/Alexandra Rodri-

gues: 2-0 (23/21 e 22/20). 

Lista dos atletas que venceram

o Campeonato Nacional

Masculinos (início em 1993): Miguel Maia e 

João Brenha, com 8 títulos cada (1993, 1994, 

1995, 1996, 1997, 2003, 2006 e 2008); José 

Pedrosa (4), Rui Tato e Sandro Correia (3), Pedro 

Rosas (2), Nélson Brízida, José Teixeira, Rui 

Caldas e Paulo Mello (1).

Femininos (início em 1993*): Maria José 

Todos os títulos têm um sabor especial e Schuller/Cristina Pereira, com 7 títulos cada, 

reflectem o trabalho realizado por várias Ana Freches (3), Sandra Castro, Rosa Costa; 

pessoas que nos apoiam e muito sacrifício e Filipa Duarte e Daniela Sol (2), Juliana Antunes 

muita dedicação à modalidade que abraçámos e Francisca Esteves, Ana Paulo, Octávia 

há já muitos anos. Em relação aos jogadores Oliveira, Adriana Costa, Neusa Reis e Joana 

mais jovens, registamos um acréscimo muito Ferreira (1).
Nota: * Torneio de exibiçãogrande em termos de qualidade. Vemos esses 

atletas a disputarem várias finais e meias-finais 

e penso que a qualidade do futuro passa por aí, 

pelo trabalho que a Federação Portuguesa de 

Voleibol está a desenvolver na categoria de 

«Subs». Esse trabalho da Federação, ao mesmo 

tempo que dá resposta aos anseios de muitos 

jovens que se estão a dedicar à modalidade, 

acaba por ser benéfico para o Voleibol, pois 

creio que dentro de 4, 5 anos o Campeonato 

Nacional será muito mais competitivo", 

considerou.

Em femininos, a dupla Juliana Antunes/ 

Francisca Esteves, vencedora de cinco das seis 

etapas disputadas no campeonato (Gaia, Mira, 

Espinho e Oeiras), derrotou, na final, Sandra 

Castro/Ana Paulo, por 2-0 (21/17 e 21/18), 

conquistando dessa forma o primeiro título 
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Rank
 

Jogador
 

Seed
 

Pontos
 

1
 
Fabrício Silva

 
1,50

 
398

 
2
 
Roberto Reis

 
1,50

 
374

 
3
 
José Pedrosa

 
1,00

 
354

 
4
 
Nelson Brízida

 
2,00

 
336

 
5
 
João Simões

 
4,50

 
262

 

  
Rui Moreira

 
4,50

 
262

 
7
 
Adriano Paco

 
3,50

 
240

 
8
 
Bruno Sousa

 
5,25

 
225

 
9 Luís Paço 5,50 222 

10 Januário Silva 3,50 220 
11 Coriolano Santos 5,50 210 
12 Fabrício Barros 3,75 206 
13 Filipe Catarino 5,00 205 

  Miguel Coelho 5,00 205 

15 Pedro Rosas 1,00 200 

16 José Fontes 3,25 182 

17 Pedro Paraty 8,50 162 

  Ricardo Ventura 8,50 162 

19 Luís Freitas 6,50 142 

  Ricardo Grizonic 6,50 142 

Ranking final de Masculinos
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Ranking final de Femininos

Rank Jogador Seed Pontos 

1 Juliana Antunes 1,00 342 

2 Francisca Esteves  1,00 317 

3 Sandra Castro 1,75 288 

4 Ana Freches  2,50 267 

  Rosa Costa 2,50 267 

6 Ana Paulo  1,75 263 
7 Octávia Oliveira 3,75 196 
8 Daniela Loureiro 4,25 174 

  
M. Alexandra 
Rodrigues 

4,25 174 

10
 
Adriana Costa

 
5,00

 
162

 
11

 
Joana Vasconcelos

 
7,25

 
158

 
12

 
Margarida Serra

 
5,00

 
146

 

  
Teresa Serra

 
5,00

 
146

 
14

 
Raquel Lacerda

 
6,50

 
130

 

  
Susana Monteiro

 
6,50

 
130

 
16

 
Andreia Anselmo

 
9,50

 
122

 

  
Rita Fernandes

 
9,50

 
122

 
18

 
Fabiana Silva

 
8,00

 
116

 

  
Filipa Teixeira

 
8,00

 
116

 
20

 
Ana Roque

 
10,00

 
110

 

  
Marta Esteves

 
10,00

 
110
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Pedrosa/Rosas: 
5.º lugar em Marselha
José Pedrosa e Pedro Rosas conseguiram, no 

Open de Marselha, a sua melhor classificação 

de sempre em etapas do Circuito Mundial de 

Voleibol de Praia (Swatch-FIVB World Tour).

A dupla portuguesa chegou ao 5.º lugar, mas 

poderia ter ido mais além. Após o triunfo sobre a 

dupla brasileira Bruno Schmidt/João Maciel por 

2-1 (21/17, 19/21 e 18/16), Pedrosa e Rosa 

defrontaram os vice-campeões europeus, Kay 

Matysik e Stefan Uhmann, só tendo cedido na 

«negra»: 21/15, 15/21 e 20/22.

O 5.º lugar, recompensado com 360 pontos e 

8.500 dólares, apesar de muito festejado, deixou 

um certo amargo de boca, como reconheceu José 

Pedrosa: "Um grande sonho, mas que tinha de 

acabar. Infelizmente, terminou da pior maneira 

possível. No final do terceiro set, o penúltimo falta de sorte... custa muito, mas ficam muitas 

ponto dos alemães (21.º ponto deles) foi um coisas boas que suplantam isso. Rubricámos a 

bloco meu, que acertou no braço do Uhmann e melhor classificação de sempre, ganhando a 

veio bater na nossa linha; o último ponto (22/20) equipas com um nível muito elevado. Estamos 

foi um serviço do Matysik que bateu na tela e estourados, mas muito contentes."

caiu à nossa frente sem qualquer hipótese de 

apanharmos a bola. Em 2008, José Pedrosa e Pedro Rosas 

Ou seja, a nossa única aparição nestes lugares participaram em 12 etapas do World Tour: 

de acesso a uma meia-final e perder com esta Opens em Xangai, China (25.º lugar/60 

pontos/1.800 dólares), Praga, República Checa 

(33.º/30 pontos), Roseto degli Abruzzi, Itália 

(25.º/60 pontos/1.800 USD), Zagreb, Croácia 

(41.º/18 pontos), Barcelona, Espanha (25.º/60 

pontos/1.800 USD), Stare Jablonki, Polónia 

(41.º/18 pontos), e Marselha, França (5.º/180 

pontos/2.500 USD), bem como nos Grand Slams 

de Berlim, Alemanha (25.º/80 pontos/3.500 

USD), de Paris, França, (41.º/24 pontos), de 

Stavanger, Noruega (33.º/40 pontos), de Gstaad, 

Suíça (17.º/80 pontos/1.275 USD) e Klagenfurt, 

Áustria (25.º/40 pontos/875 USD).

Fazendo dupla com Nélson Brízida, por causa 

de uma lesão sofrida por Pedro Rosas, José 

Pedrosa classificou-se ainda no 13.º lugar do 

Open da Noruega, em Kristiansand, somando 

180 pontos e amealhando 3.900 dólares.





Encontro Nacio
Regresso a Oeiras



nal de Gira-Volei
coroado de sucesso



O Encontro Nacional de Gira-Volei de 2008, 

que decorreu nos dias 14 e 15 de Junho, 

marcou o regresso a Oeiras e excedeu as 

expectativas dos organizadores e dos 

participantes, sobretudo dos mais jovens, que 

competiram num estádio que consideraram 

“fantástico” e tiveram ainda a oportunidade de 

se divertir e fazer amizades numa cidade que 

apelidaram de “linda”. Dois dias de desporto, 

convívio e divertimento que ficarão certa-

mente gravados nas suas memórias.

consecutivo, o «Volley All Festival», um projecto 

da Comissão de Desenvolvimento da Federação 

Internacional de Voleibol (FIVB), presidida pelo 

Prof. Vicente Araújo, Presidente da FPV. O 

objectivo do «Volley All Festival» é encorajar as 

federações nacionais a organizar no mês de 

Junho três dias dedicados exclusivamente ao 

Voleibol, nos quais as crianças e os jovens se 

divertem a jogar e as federações nacionais 

podem promover a modalidade à escala do 

globo. O «Volley All Festival» decorre até à últi-

ma semana de Junho em várias dezenas de paí-

ses e em Centros de Desenvolvimento da FIVB.Na fase final mais concorrida de sempre, com 

550 participantes, em representação de 65 

centros e distribuídos por 41 campos montados 

no histórico Estádio Nacional, no Jamor, a 

felicidade dos campeões falou mais alto e fez 

eco nos responsáveis pela organização, a 

Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) e a 

Câmara Municipal de Oeiras (CM Oeiras).

Paralelamente, decorreu, pelo segundo ano 
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Campeões nacionais 
do fair-play



Novidade nas fases finais, a Cerimónia de 

Abertura do Encontro Nacional 2008, presidida 

por Ana Runkel, Directora municipal e 

representante da CM Oeiras, e por Fernando 

Rosas, Director federativo e representante da 

FPV, fez desfilar com pompa e circunstância os 

atletas e monitores dos 65 centros.

Ana Runkel acolheu, com simpatia, os prota-

gonistas desta verdadeira festa do Voleibol:

“Em nome do Senhor Presidente da Câmara de 

Oeiras, dou as boas-vindas à Federação Portu-

guesa de Voleibol e a todos os participantes. 

Espero que gozem este fantástico local onde se realização desta prova. Este evento não é só uma 

vão divertir. Continuem a praticar desporto. referência nacional, também já é destacado 

Permitam-me salientar que, como mulher, internacionalmente e vocês fazem parte 

fiquei muito orgulhosa por ver o número integrante deste sucesso.

elevado de meninas que estão aqui nesta Final”. O Gira-Volei é, de facto, um fenómeno 

desportivo acessível a todos os grupos ou 

Fernando Rosas referiu a importância do Gira- populações, reunindo um conjunto de 

Volei no crescimento mental e físico das princípios de valores formativos ímpares no 

crianças, tendo salientado: nosso desporto”.

“Mais uma vez, neste magnífico estádio, Oeiras 

recebe a Fase Final do Gira-Volei, que é tido O desfile dos 550 atletas e respectivos 

como um dos principais eventos desportivos monitores, embora com todo o rigor protocolar, 

para os jovens dos 8 aos 15 anos. foi um momento de especial agrado dos miúdos 

À Câmara Municipal de Oeiras, a Federação e o melhor «tiro de partida» para dois dias de 

Portuguesa de Voleibol agradece todo o muita competição, mas ainda mais de 

empenho e as facilidades concedidas para a divertimento e convívio.
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No domingo, e depois de um lauto almoço variante, alicerçado no trabalho em conjunto 

oferecido pela autarquia ter preparado os desenvolvido por FPV, autarquias e centros.

participantes para a viagem de regresso a casa, “Fazendo uma retrospectiva dos últimos 3, 4 

todos foram unânimes em destacar os anos, é com satisfação que constatamos o 

momentos inesquecíveis que viveram em aumento significativo não só do número de 

Oeiras. miúdos envolvidos no projecto como também 

dos participantes nas edições dos Encontros 

Uma ideia reforçada por Paulo Vistas, Vice- Regionais e do Encontro Nacional.

Presidente da Edilidade: A qualidade dos praticantes também está a 

“Foi um fim-de-semana inesquecível para todos aumentar muito e nota-se que há um empenho 

nós. Espero que tenham gostado de Oeiras e do maior dos professores, que devem ter 

sítio [INATEL] onde ficaram alojados. Foi um aumentado a qualidade da prática e o número 

momento de competição, mas que valeu pelo de horas de treino.

fair-play, constituindo uma experiência que Após dois anos de interrupção, foi bom 

será útil a todos os que participaram neste regressar a Oeiras, que foi palco durante três 

encontro. Gostaria de dar os parabéns à anos das fases finais. Voltámos com o dobro dos 

Federação Portuguesa de Voleibol, através do atletas que costumavam estar presentes. Temos 

seu representante [Fernando Rosas], pela forma batido o recorde de participantes e este ano 

como tudo foi organizado”. tivemos 41 campos e 550 atletas participantes, o 

que prova que estamos a melhorar quer a nível 

Leonel Salgueiro, responsável federativo pelo da quantidade quer da qualidade, que é 

Gira-Volei, salientou o crescimento desta fundamental”.

Um fim-de-semana inesquecível



Leonel Salgueiro mostrou-se satisfeito com a 

«postura» dos jovens atletas:

“O fair-play dos miúdos foi fantástico. Tivemos 

alguns problemas pequenos, mas que foram 

criados mais pela pressão exercida pelos 

progenitores, pois quando os pais saíram do 

recinto de jogo, os problemas desapareceram”. 

Segundo o responsável federativo pelo Gira-

Volei, as condições de alojamento contribuíram 

para que os objectivos da sã convivência fossem 

atingidos:

“Oeiras tem a particularidade de conseguir 

reunir todos na mesma unidade hoteleira, o que 

acaba por beneficiar o convívio dos vários 

centros e de localidades diversas.

Gostaríamos de agradecer à Câmara Municipal 

de Oeiras pela colaboração na organização do 

evento, pois foi inexcedível no apoio e na 

resolução de pequenos problemas que iam 

surgindo, e ao Instituto de Desporto de Portugal, 

pela cedência do espaço.

O nosso obrigado ainda a todos os que estiveram 

envolvidos na organização do Encontro 

Nacional, dos atletas aos motoristas, pois todos 

contribuíram para o sucesso do evento”. 
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Diogo Palmeiro / João Comendinha (1.º 

Fábio  Si lva  /  Diogo lugar no escalão 11/12 anos)

Magalhães (1.º escalão 

8/10 anos) Diogo Palmeiro: ”Correu optimamente. 

Contámos com o apoio da nossa escola 

Fábio Silva: “Oeiras é IBJota [Instituto Educativo do Juncal], 

muito bonita. O estádio é que é a melhor escola do mundo. Gos-

giro e o torneio foi muito taríamos de agradecer aos nossos pro-

bom, divertido e compe- fessores e amigos. Defrontámos duplas 

titivo. As equipas eram fortes e difíceis, mas acreditámos sem-

fortes, como a que foi connosco à final, pre que conseguiríamos ultrapassá-las”.

mas conseguimos superá-las.

Gostava que esta prova continuasse por 

muitos e longos anos”. Fernando Navarro / Pedro Sousa (3.ºs 

classificados no escalão 11/12 anos)

Fernando Navarro: “Nunca tínhamos 

Patrícia Tomás / Cassandra Silva (1.º chegado a uma final. Penso que este 

lugar no escalão 11/12 anos) Encontro foi bem organizado e gostei 

muito porque jogámos ao ar livre e num 

Patrícia Tomás: “Sentimos algumas sítio espectacular. As 

dificuldades no jogo da meia-final, mas condições de alojamento e 

tivemos sempre confiança em nós. de alimentação também 

Correu tudo de uma forma divertida e foram óptimas. Gostei de 

animada. Foi muito fixe. Fomos à praia, à tudo! Foi um evento 

piscina e também fizemos uma guerra de e s p e c t a c u l a r  e  e s t a  

almofadas”. experiência vai ajudar-me 

no futuro”.



João Loureiro / João 

Machado (2.º lugar no 

escalão 11/12 anos)

este Encontro Nacional foi muito João Machado: “O último 

competitivo, mas igualmente muito jogo correu-nos mal .  

divertido”.Precisávamos de mais tempo. Estamos 

um pouco em baixo de forma e 

precisávamos de ter tido mais tempo 

para descansar de um jogo para o outro.

Luís Brandão / José Ribeiro (3.ºs É complicado porque o nível do 

Encontro Nacional é mais elevado do classificados no escalão 13/15 anos)

que o dos Regionais e os jogos que 

disputámos agora foram bem mais Luís Brandão: “Foi fixe... apesar de 

difíceis do que aqueles que realizámos termos dormido muito pouco. Gostei 

em Portimão, no ano passado, quando eu muito de ter estado em 

ganhei o título, fazendo dupla com outro Oeiras e espero estar na 

parceiro. Nessa altura foi muito fácil Final no próximo ano”.

atingir a final.

De qualquer forma, não estamos tristes. 

Já é muito bom podermos estar na final e 





12ª Gala Anual
do Voleibol

59

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) vai Outro dos pontos altos da Gala da FPV é a 

realizar, em 7 de Abril de 2009 , a sua Gala entrega do Prémio Osório, que homenageia 

Anual do Voleibol, que vai já na 12.ª edição e personalidades e/ou instituições que se 

que recompensa aqueles que mais se notabilizaram na promoção e glorificação do 

distinguiram ao serviço da modalidade, ao Voleibol.

longo de toda uma carreira ou no ano em curso. 

Como é de tradição, para além das personali-

dades 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.

A festa do Voleibol

Tro féus  Ind iv iduai s :  Me lhor  Campeões Nacionais Gira-Volei: 
Pontuador - Hugo Gaspar (Vitória SC), Carla Pedroso / Ana Freitas - 8/10 
Melhor Atacante - Roberto Reis (SC Anos  Femininos ,  Cassandra  
Espinho), Melhor Blocador - João Silva/Patricia Tomás - 11/12 Anos 
Malveiro (GC Vilacondense), Melhor Femininos, Sofia Ribeiro/Andreia 
Servidor - Ricardo Lima (Leixões SC), Vieira - 13/15 Anos Nível I 
Melhor Defesa - João Coelho (AJ Fonte Femininos, Mariana Bastos/Aida 
Bastardo), Melhor Recebedor - João Cardoso - 13/15 Anos Femininos, 
Fidalgo (GC Vilacondense), Melhor Campeões Nacionais - Voleibol de Fábio Silva/Diogo Magalhães - 8/10 
Pontuadora - Juliana Fernandes (Trofa Praia: Miguel Maia/João Brenha Anos Masculinos, João Comendinha 
Real Seguros), Melhor Atacante - (Seniores Masculinos), Juliana /Diogo Palmeiro - 11/12 Anos 
Tamara Hoffman (CS Madeira), Melhor Antunes/ Francisca Esteves (Seniores Masculinos, André Beleza/Jorge 
Blocadora - Thatiana Crispim (CSD Femininos) Ferreira - 13/15 Anos Masculinos, 
Câmara Lobos), Melhor Servidora - João Silva/Pedro Russo - 13/15 Anos 
Juliana Antunes (GDC Gueifães), Masculinos
Melhor Defesa - Laura Abreu (CS 
Madeira), Melhor Recebedora - Joana Campeões Nacionais Gira+: Joana 
Sousa (GDC Gueifães) Carvalho/Patricia Porfirio - 16/18 

A n o s  Fe m i n i n o s ,  Fe r n a n d a  
Machado/Andreia Miranda - 18/23 
Anos Femininos, André Sousa / 
S i m ã o  S i l v a  -  1 6 / 1 8  A n o s  
Masculinos, Pedro Pereira/Emanuel 
Medeiros - 18/23 Anos Masculinos

Divisão Femininos), CD Póvoa (II Faria - Juvenis Masculinos, Luís 
Divisão Masculinos), UTAD (III Melo/Filipe Pinto -  Juniores 
Divisão Masculinos), Lusófona VC Masculinos
(Juniores Femininos), Leixões SC 
(Juniores Masculinos), Leixões SC 
(Juvenis Femininos), Leixões SC 
(Juvenis Masculinos), Vitória SC 
(Iniciados Femininos), Frei Gil VC 
(Iniciados Masculinos), GC Universal 
(Infantis Femininos), Vitória SC 
(Infantis Masculinos)

Campeões Nacionais Ar Livre: Marta 
Freitas/Filipa Silva -  Infantis 
Femininos, Mariana Filipe/Maria 
Ramôa - Iniciados Femininos, Sandra 
Lucas/Maria Valério - Juvenis 

Campeões Nacionais: CA Trofa Real Femininos, Joana Resende/Ana 
Seguros (A1 - Seniores Femininos), Gomes - Juniores Femininos, José 
Vitória SC (A1 - Seniores Masculinos), Gomes /João Rei - Infantis Masculinos, 
CF Belenenses (A2 Femininos), Club K Henrique Granja/Miguel Barbosa - 
(A2 Masculinos), SC Sr.ª Hora (II Iniciados Masculinos, Vitor Silva/Rui 
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Gira+
Voleibol ao Ar Livre

O I Encontro Nacional de Gira+ realizou-se no masculinos e femininos. De referir que alguns 

Complexo Desportivo do Estádio Municipal da dos jovens que participaram (e venceram...) esta 

Póvoa de Varzim e contou com a participação de competição, integram os trabalhos das selecções 

126 atletas. nacionais de Voleibol, tanto em masculinos 

O Gira+ é o novo nível de competição do Gira- como em femininos. 

Volei, criado com o intuito de dar mais 

oportunidades aos jovens com mais de 16 anos Após o término do primeiro dia de competição, 

que gostam de praticar Voleibol. É ainda os atletas tiveram a oportunidade de ver jogar os 

objectivo desta iniciativa da Federação seus ídolos da Selecção Nacional de Seniores 

Portuguesa de Voleibol (FPV) colmatar a Masculinos, a participar no Torneio 5 da Liga 

escassez de infra-estruturas e de clubes em Europeia, que decorreu no Pavilhão Desportivo 

determinadas zonas. Municipal da Póvoa. Para alguns, esta foi a 

primeira vez que tiveram um contacto tão 

Paralelamente a este evento, a FPV, a Câmara próximo com os jogadores da Selecção Nacional.

Municipal da Póvoa de Varzim e a Escola Prática No domingo, a prova começou bem cedo e o 

dos Serviços (Exército) organizaram o Encontro vento decidiu dar tréguas aos jogadores, que 

Nacional de Voleibol ao Ar Livre 2008, que foi assim, conseguiram evidenciar melhor as suas 

disputado igualmente no Complexo Desportivo capacidades técnicas.

do Estádio Municipal da Póvoa de Varzim e 

movimentou duas centenas de participantes. Os jogos foram disputados consecutivamente, 

sempre com fair-play por parte dos interve-

Distribuídos por 31 campos e com muito vento à nientes. Carlos Teixeira, libero da Selecção 

mistura, os atletas competiram em todos os Nacional, presenteou os atletas com a sua 

escalões: infantis, iniciados, juvenis e juniores presença e simpatia no local da prova.

Encontros Nacionais
decorreram na
Póvoa de Varzim
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Voleibol ao Ar Livre

Juvenis Masculinos

“foi uma boa prova: jogámos bem e fomos campeões 

nacionais, o que é sempre gratificante. As duplas eram 

muito fortes, principalmente as do nosso grupo. Tive-Voleibol ao Ar Livre
mos uma final complicada, pois chegámos a estar a 

perder por oito pontos, mas melhorámos e conse-
Iniciados Femininos

guimos vencer.” – Vítor Silva/Rui Faria (AVBraga)
“Este Encontro Nacional foi muito bem organizado. 

Desta vez foi mais complicado porque as duplas eram 
Juniores Femininos

mais fortes e o vento tornou mais difícil alguns jogos, 
“Estamos muito contentes, pois vencemos pela 

mas achei o piso (relvado) melhor do que o do ano 
segunda vez consecutiva o Encontro Nacional de 

passado. Aproveitamos para dedicar o prémio à 
Voleibol ao Ar Livre. Além disso, somos juvenis e 

nossa família, que é quem nos apoia, e ao professor 
vencemos no escalão júnior pelo que a satisfação é 

Daniel Caridade, porque ele ajudou-nos muito no SC 
ainda maior. Apesar das condições climatéricas não 

Braga e fez-nos crescer como atletas.” – Mariana 
serem as melhores, penso que correu tudo muito bem 

Filipe/Maria Ramôa (AV Braga)
e o Encontro foi um óptimo convívio”. – Joana 

Resende/Ana Gomes (AV Porto)
Infantis Femininos

“Este Encontro Nacional constituiu uma experiência 
Juniores Masculinos

nova e muito divertida. 
“Gostámos muito deste fim-de-semana: o nível foi 

Defrontámos duplas difíceis e tivemos de lutar um 
bom e os jogos espectaculares. Apesar do vento forte, 

bocadinho, mas, no fim, conseguimos vencer. 
conseguimos chegar ao primeiro lugar. O espírito en-

Ficámos contentes, pois é sempre bom saber que 
tre atletas foi óptimo; houve muita festa e isso é que o 

quem assistiu aos jogos gostou das nossas exibições.” 
mais importante.” – Luís Melo/Filipe Pinto (AV Porto)

– Marta Freitas/Filipa Silva (AV  Porto)

Gira+Iniciados Masculinos

“Correu bem, pois vencemos com facilidade. O vento 
16-18 Anos - Femininos incomodou um pouco, mas achámos as duplas 
“Este I Encontro Nacional foi interessante, só que o acessíveis. Foi um fim-de-semana divertido.”– 
vento não permitiu que as duplas apresentassem um Henrique Granja/Miguel Barbosa (AVPorto)
Voleibol melhor.” – Joana Carvalho/Patrícia Porfírio 

(Escola Latino Coelho)Juvenis Femininos

“Hoje conseguimos dar o nosso melhor. O primeiro 
18-23 Anos – Masculinosdia correu-nos bastante mal, por causa do vento, mas 
“Este evento foi bom, apesar do vento forte. no domingo conseguimos ser campeãs. Penso que 
Divertimo-nos muito”. – Pedro Pereira/Emanuel evoluímos muito desde o ano passado”. – Sandra 
Medeiros (Clube Caça e Pesca) Lucas/Maria Valério (AV Madeira)
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As propostas da Federação Portuguesa de Voleibol actual, não existindo qualquer limitação à 

relativas a alterações do Regulamento Interno, do utilização simultânea dentro de campo de 

Regulamento de Provas e do Regulamento de jogadores que sejam detentores de um certificado 

Disciplina foram aprovadas na sua totalidade, em de transferência internacional;

Assembleia Geral Extraordinária realizada no     b) Para a época 2009/2010, uma equipa apenas 

Auditório Fernando Jorge de Araújo Barros, na sede poderá ter dentro de campo, simultaneamente, três 

da FPV. jogadores detentores de um certificado de 

transferência internacional, ou quatro no máximo, 

quando o quarto for o líbero. 

3 – Nos termos e para os efeitos do presente 

normativo, não existe qualquer limitação ao 

número de inscrições de atletas possuidores de um 

certificado de transferência internacional. 

Artigo 21.º - B do Regulamento Interno O não 

cumprimento do estatuído nos números 1 e 2 do 

artigo anterior, terá como consequência a aplicação 

da sanção de falta de comparência, com a 

Estiveram presentes as Associações de Voleibol de consequente atribuição de vitória ao adversário (25-

Braga, Faial, Lisboa, Pico, Porto, Santa Maria, São 0, 25-0, 25-0), sendo que no caso de a prevaricação 

Miguel, Terceira, Viana do Castelo, Madeira, ocorrer em prova eliminatória ou do Play-Off, tal 

Associação Nacional de Treinadores e Associação incumprimento determinará igualmente a perda da 

Portuguesa de Árbitros. Para além dos elementos eliminatória ou do respectivo Play-Off.

que compunham a Mesa da Assembleia, Rolando 

Sousa (Presidente) e José Gomes de Oliveira (Vice-

Presidente), a FPV esteve representada pelo 

Presidente Vicente Araújo e pelos Directores A Comissão das Regras de Jogo da FIVB definiu já 

Amélia Melo, António Sá, Fernando Rosas e as novas regras que vão reger o Voleibol a nível 

Joaquim Pacheco, bem como por Daniel Lacerda mundial a partir da próxima época.

(Director Técnico Nacional) e Teodemiro Carvalho Estas regras foram aprovadas no decorrer do 31.º 

(Secretário-Geral). Congresso Mundial da FIVB, realizado no Dubai, 

Assim, e relativamente à Proposta de Alteração ao sendo que as principais alterações estão já 

Regulamento Interno (Utilização de Jogadores) – disponíveis na página oficial da FIVB na Internet, 

Artigo 21.º - A do Regulamento Interno: tais como o aumento, opcional, para 13 ou 14, do 

1 – Uma equipa apenas pode ter dentro de campo a número de atletas na lista de jogadores que podem 

jogar, simultaneamente, dois jogadores detentores disputar uma competição de seniores organizada 

de um certificado de transferência internacional, sob a égide da FIVB, bem como a inclusão, também 

ou três no máximo, quando o terceiro for o líbero. opcional, de um segundo libero nas selecções que 

2 – A regra estabelecida no número anterior apenas tenham mais de 12 jogadores, incluindo ainda 

vigorará a partir da época 2010/2011, valendo até lá modificações nas regras que dizem respeito à rede e 

o seguinte regime transitório:     à interferência dos jogadores.

    a) Para a época 2008/2009, mantém-se o sistema 

Aprovadas todas as propostas da FPV

Notícias

Novas regras no Voleibol
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Notícias

Novo projecto 
de intervenção social

O Família Gira é um projecto federativo novo que enfim, dois adultos e duas crianças) -, num campo 

não se esgota na prática desportiva, visando, para de 12 por 6 metros, o Família Gira segue as regras 

além da ocupação de tempos livres, o aspecto do Gira-Volei, sendo, por isso, jogado só em passe, 

social-educativo, ao permitir uma maior o que vai permitir que todos possam jogar e 

aproximação entre pais e filhos e a inserção dos originar jogos bem animados.

pais nas actividades dos filhos de uma forma mais 

activa. Simultaneamente, o Família Gira, ao Fácil, divertido e competitivo, este novo projecto 

promover uma maior interacção por parte dos da FPV terá no são convívio uma das tónicas (e 

adultos, estará a facilitar o aparecimento de novos objectivos) principais, contribuindo ainda para 

dirigentes, contribuindo assim para colmatar uma fortalecer os laços que unem as relações entre pais 

das principais falhas do mundo desportivo actual. e filhos.

 Jogado num sistema de 4 contra 4 - duas crianças 

e dois adultos (pais, irmãos, avós, tios ou primos, Mais informações em www.giravolei.com.
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A Selecção Nacional de Cadetes Masculinos de segunda a sexta-feira, potenciando um trabalho de 

concentrou-se no dia 9 de Setembro na sede da FPV, cerca de 18 horas semanais.

dando assim início ao segundo ano consecutivo de 

estágio permanente em Resende. Tal como em 2007, 

ano que marcou o arranque deste projecto pioneiro da 

FPV, os cadetes vão cumprir um estágio permanente 

de sensivelmente um ano, ficando alojados em duas 

moradias situadas no centro de Resende, adquiridas 

pelo Município, e realizando a sua preparação no 

Pavilhão Gimnodesportivo de Anreade, igualmente 

em Resende. O enquadramento pedagógico dos 

atletas, algo essencial no projecto federativo, será feito 

novamente na Escola ES/3 D. Egas Moniz.

Sob a coordenação técnica de Juan Diaz, Filipe Alves, 

treinador principal, Noé Vieira, treinador adjunto, e o 

fisioterapeuta Tiago Moreira coabitarão e treinarão 

com 15 atletas, a maioria dos quais já conhece os 

cantos à(s) casa(s). Alguns destes jogadores, 

juntamente com outros jovens atletas que estão já a 

trabalhar nos seniores, irão reforçar e renovar a 

selecção de seniores masculinos na caminhada rumo 

aos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Este estágio faz 

parte de um projecto federativo que visa o 

desenvolvimento das selecções mais jovens e, 

sobretudo, o «municiamento» de atletas para a 

Selecção de Seniores e inclui um protocolo de 

cooperação assinado com a Câmara Municipal de 

Resende (CMR) em 2007. Os treinos serão realizados 

Trabalho a longo prazo visa Londres 2012

Associação de Voleibol de Viana do Castelo Araújo, tomaram posse em Setembro de 2008, em 

Os Órgãos Sociais da AV V. Castelo, cuja Direcção é cerimónia que decorreu no Auditório Fernando Jorge 

liderada por José Borja Serafim, tomaram posse em de Araújo Barros, na sede federativa.

Abril de 2008, na sede associativa.

Associação de Voleibol de São Miguel

Associação de Voleibol do Porto Os Órgãos Sociais da AV S. Miguel, liderada por 

Os Órgãos Sociais da AV Porto, liderada por Joaquim Eduardo Elias da Silva, tomaram posse em Setembro 

Vilela, tomaram posse em Junho de 2008, no Salão de 2008, na sede associativa. 

Nobre da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). Associação de Voleibol da Madeira

Os Órgãos Sociais da AV Madeira, liderada por 

Federação Portuguesa de Voleibol Gastão Jardim, tomaram posse em Outubro de 2008, 

Os Órgãos Sociais da FPV, liderada por Vicente na sede associativa. 

Breves (Tomada de Posse)

Nome Data Nasc. Altura [cm] 

Alexandre Ferreira 13-11-1991 191 

Carlos Coelho 01-10-1991 186 

Gonçalo Salgado 26-06-1991 185 

Filipe Brito 28-01-1992 186 

Cristiano Gonçalves 26-03-1993 190 

Nuno Silva 03-02-1993 198 

João Albuquerque 29-09-1991 189 

Ivo Casas 21-09-1992 175 

Marcos Garcia 01-03-1992 180 

Miguel Rebelo 03-07-1991 189 

Pedro Monteiro 17-05-1991 192 

Phellipe Martins 02-03-1991 197 

Nuno Pereira 20-01-1989 197 

Hugo Oliveira 26-02-1993 188 

Filipe Pinto 26-02-1992 190 
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