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Portugal Organiza
Final Four
da Liga Mundial

GIRA-VOLEI

O futuro joga-se aqui!
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Portugal foi o palco escolhido para acolher a Final Four do 
Grupo 2 da Liga Mundial 2016, nos dias 9 e 10 de Julho.
Esta Final será disputada por quatro equipas: o organizador 
(Portugal) e os três melhores classificados do Grupo 2 na 
Fase Intercontinental.

A World League 2016 apresenta um novo formato de 
competição, que divide as selecções em dois grupos de 12 
equipas e um grupo de 8.

Portugal
acolhe Final Four

Liga Mundial
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O Grupo 1 inclui as melhores 12 selecções da Liga Mundial 
2015: França (vencedora), Sérvia (vice-campeã), Estados 
Unidos (3.º), Polónia, Brasil, Itália, Irão, Austrália, Rússia, 
Bulgária, Argentina e Bélgica.

O Grupo 2 é composto pelas 12 selecções classificadas entre 
o 13.º e o 24.º lugar em 2015: Japão, Holanda, Canadá, 
Finlândia, República Checa, Cuba, Coreia do Sul, Portugal, 
Egipto, Turquia, Eslováquia e China. 



Liga Mundial
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O Grupo 3 é composto por 12 selecções: Eslovénia, Tunísia, 
Venezuela, Catar, México, Espanha, Montenegro, Alemanha, 
Cazaquistão, Grécia, Taipé e Porto Rico.

A edição 2016 da Liga Mundial disputa-se de 17 de Junho a 
17 de Julho. 

A Fase Intercontinental dos Grupos 1 e 2 será disputada ao 
longo de três semanas, de 17 de Junho a 3 de Julho.

A Final 6 do Grupo 1, que define o vencedor da Liga 
Mundial, será disputado por seis selecções (o organizador 
mais os cinco melhores classificados na Fase 
Intercontinental do Grupo 1).



Obrigado, João José!

João José
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João João José, capitão de Portugal, disse adeus à Selecção 
Nacional ao fim de 256 internacionalizações. Aconteceu no 
dia 5 de Julho, na Póvoa de Varzim, após o Portugal x 
Finlândia.

O central de 37 anos, melhor blocador no Mundial de 2002, 
mostrou-se tranquilo na hora da despedida.
"Sentimos que é qualquer coisa que está a ir embora. Algo 
que vai deixar de existir.
Sair significa despir a camisola.É complicado... Acho que a 
altura em que senti realmente que ia embora foi hoje 
quando comecei a cantar o hino. Sabemos que quando 
despimos a camisola da Selecção vamos deixar de o poder 
fazer.
Foi uma decisão ponderada e amadurecida ao longo dos 
últimos anos. 
De que vou sentir mais falta? Das pessoas, para além do 
prazer de representar a selecção. Um dos pontos fortes da 
nossa selecção foi sempre a camaradagem, a nossa 
predisposição para nos ajudarmos uns aos outros".

JJ fez o que ninguém pensaria que fosse possível: um 
jogador português ser verdadeiramente reconhecido como 
um dos melhores do mundo. Foi o melhor blocador no 

Mundial de 2002, na Argentina, e criou uma carreira 
internacional sólida e com muito sucesso. Nas oito épocas 
que jogou pelo Friedrichshafen na Alemanha, venceu 7 
campeonatos, 5 taças e uma Liga dos Campeões.

Escolhido para integrar a Selecção do Mundial 2002, 
competição na qual se sagrou o melhor blocador, e 
escolhido como o melhor atacante da 1ª Fase da Liga dos 
Campeões 2004 / 2005, João José tem um currículo 
invejável.
Começando a prática do Voleibol no Che Lagoense (Algarve), 
representou seguidamente as cores de clubes insulares (AD 
Machico e CS Marítimo), jogou pelo Castelo da Maia GC 
antes de brilhar ao serviço dos alemães do VFB 
Friedrichshafen, clube pelo qual ganhou 7 campeonatos e 
ergueu 5 taças da Alemanha e uma de Campeão Europeu, 
em 2006 / 2007.

De um profissionalismo irrepreensível, João José é um dos 
melhores jogadores portugueses de sempre e o «eterno» 
capitão da Selecção Nacional.

Obrigado, João!



Portugal recebe Europeu de Femininos

Eurovolley 2017
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O nosso País vai receber, de 15 a 18 de Setembro de 2016, o 
1.º Torneio da Poule D na 2.ª Ronda de Qualificação para o 
Campeonato da Europa de 2017.

A Selecção Nacional de Seniores Femininos vai defrontar as 
suas congéneres da Croácia, de Israel e da Eslováquia na 
Poule D. O 2.ª Torneio será organizado pela Croácia, de 22 a 
25 de Setembro de 2016.

Se vencer a Poule D, Portugal apura-se directamente para a 
fase final; se ficar em 2.º lugar, terá de disputar, na 3.ª 
Ronda, um playoff (casa e fora) com o 2.º classificado da 
Poule F, composta por República Checa, Eslovénia, 

Bielorrússia e Grécia, a disputar em Maio de 2017.

Estão já apuradas para o EuroVolley 2017 as selecções do 
Azerbaijão e da Geórgia, países organizadores da fase final, e 
da Rússia, da Holanda, da Sérvia, da Turquia e da Alemanha 
(os cinco melhores classificados do Europeu 2015).

Faltam apurar os 6 primeiros classificados das poules da 2.ª 
Ronda de Qualificação e os 3 vencedores dos playoffs da 3.ª 
Ronda, num total de 16 selecções.

Mais informações aqui (http://www.cev.lu/Competition-
Area/competition.aspx?ID=841&PID=-1)

Seniores Masculinos defrontam
Finlândia e Dinamarca

A Selecção Nacional de Seniores Masculinos integra a Poule 
B, juntamente com a Dinamarca, a Finlândia e o 1.º 
classificado da Poule 1 (Azerbaijão, Geórgia, Suécia ou 
Suíça), na 2.ª Ronda de Qualificação para o Campeonato da 
Europa de 2017, cujos 1.º e 2.º torneios serão disputados 
em Setembro do próximo ano, respectivamente na 
Dinamarca e na Finlândia.
Se vencer a Poule B, Portugal garante o apuramento directo 
para a fase final; se ficar em 2.º lugar, terá de disputar, na 3.ª 
Ronda, um playoff (casa e fora) com o 2.º classificado da 
Poule E, composta por Bielorrússia, Holanda, Turquia e 1.º 
classificado da Poule 2, a disputar em Maio de 2017.

Estão já apuradas para o EuroVolley 2017 as selecções da 
Polónia, país organizador da fase final, e da França, da 
Eslovénia, da Itália, da Bulgária, da Rússia e da Sérvia (os seis 
melhores classificados do Europeu 2015).

Por apurar estão os 6 primeiros classificados das poules da 
2.ª Ronda de Qualificação e os 3 vencedores dos playoffs da 
3.ª Ronda, num total de 16 selecções.

Mais informações aqui (http://www.cev.lu/Competition-
Area/competition.aspx?ID=840&PID=-1)

http://www.cev.lu/Competition-
http://www.cev.lu/Competition-


Sub-20 masculinos e Sub-19 femininos em Itália

Europeu 2016
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A Selecção Nacional de Cadetes Femininos venceu, pela 
margem máxima (3-0: 25-15, 25-14 e 25-15), a Noruega no 
último dia de competição da Poule E de Apuramento para o 
Campeonato da Europa de Sub-18, que decorreu na 
localidade eslovaca de Púchov.

Apesar de ter alcançado os seus objectivos, que era atingir o 
2.º lugar – o poderio da Itália, que não cedeu qualquer set, 
impedia ambições mais altas – e assim alimentar aspirações 
sobre a qualificação, não conseguiu, infelizmente, carimbar 
o almejado passaporte para a fase final do Europeu.
Esse desiderato ficou a apenas um set – Portugal venceu, 
por 3-1, a Eslováquia, equipa da casa no primeiro jogo e 
perdeu, por 0-3, com a Itália no segundo – no cômputo geral 
das oito poules em competição.

A Selecção Nacional de Juniores Masculinos integra a Poule 
B na 2.ª Ronda de Qualificação para o Campeonato da 
Europa de Sub-20, a disputar em Itália, de 30 de Março a 3 
de Abril de 2016.

Nesta poule, os portugueses vão defrontar as selecções de 
Itália, Espanha e Suécia.

Os 1.ºs classificados das 7 poules qualificam-se para a Fase 
Final, enquanto os 2.ºs classificados e o melhor 3.º 
classificado se apuram para a 3.ª Ronda (7 a 10 de Julho) 
onde vão ser distribuídos por dois grupos.

Os vencedores dos dois grupos, assim como o melhor 2.º 
classificado, apuram-se para a Fase Final, a disputar na 
Bulgária, de 2 a 10 de Setembro de 2016.

A Selecção Nacional de Juniores Femininos integra a Poule C 
na 2.ª Ronda de Qualificação para o Campeonato da Europa 
de Sub-19, que também se irá disputar em Itália, igualmente 
de 30 de Março a 3 de Abril de 2016.
Nesta poule, as portuguesas defrontarão as selecções de 
Itália, Alemanha e Holanda.

Os 1.ºs classificados das 7 poules qualificam-se para a Fase 
Final, enquanto os 2.ºs classificados e o melhor 3.º 
classificado se apuram para a 3.ª Ronda (7 a 10 de Julho) 
onde vão ser distribuídos por dois grupos.
Os vencedores dos dois grupos, assim como o melhor 2.º 
classificado, apuram-se para a Fase Final, organizada 
conjuntamente pela Eslováquia e pela Hungria, de 27 de 
Agosto a 4 de Setembro de 2016.

Europeu 2015: Cadetes mereciam (muito) mais!

http://1.�s/
http://2.�s/
http://1.�s/
http://2.�s/


Selecções Nacionais
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A prática desportiva e a formação recebida nas selecções nacionais e nos clubes complementam-se e contribuem 
decisivamente para a consolidação da própria personalidade do atleta adolescente no caminho para a sua maturidade...
A FPV recolheu depoimentos de treinadores e atletas, publicados numa reportagem da «Manchete», onde podem ser 
conhecidas as opiniões de João Oliveira, jogador que representa actualmente a Selecção Nacional de Seniores Masculinos, Filip 
Cveticanin, filho de um jogador de Andebol sérvio, que integra já o grupo de trabalho da Selecção Nacional, Julia Kavalenka, 
jogadora de 1,91 metros de altura e de ascendência russa, Victória Ribeiro, filha de Karen Ribeiro, ex-jogadora de Voleibol, e 
Fábio Jardel, André Rosa, jogador dos cadetes e juniores masculinos, Miguel Agapito, libero dos seniores do SC Caldas, que foi 
chamado pela primeira vez à Selecção Nacional de Cadetes, o distribuidor André Lázaro, sobejamente conhecido dos 
seguidores da modalidade, não só pelo trabalho que desenvolve como jogador e que o levou à Selecção Nacional, mas 
igualmente, ou sobretudo, pela forma entusiástica e contagiante como apoia, tanto no Indoor como no Voleibol de Praia, os 
representantes portugueses nas competições internacionais.
Acrescentamos ainda as opiniões dos selecionadores Hugo Silva, António Guerra, Paula Semedo (Treinadora Adjunta), da 
internacional Núria Lopes da Silva e do fisioterapeuta Diogo Barata.
Ver reportagem em http://www.fpvoleibol.pt/reportagem/seleccoes_jovens_2015/manchete_seleccoes_jovens.html

«Manchete»: Selecções em Formação

A Selecção Nacional de Cadetes Masculinos ergueu na 
localidade espanhola de Palência, o troféu de vencedor do 
Torneo Internacional de Navidad 2014. Na final do prestigiado 
torneio, a selecção orientada por António Guerra e Nuno 
Abrantes venceu (3-2: 25-17, 12-25, 25-23, 20-25 e 16-14) a 
França, impondo aos gauleses a sua única derrota na 
competição. Lourenço Martins, autor de 30 pontos (24 
ataques, 4 blocos e 2 serviços), foi o melhor pontuador do 
jogo. A Espanha subiu ao último degrau do pódio ao superar 
(3-0: 25-13, 25-10 e 25-21) a Dinamarca.
Mais informações em: 
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2014/20141222-437.html

Cadetes portugueses VENCEM Torneio Internacional

http://www.fpvoleibol.pt/reportagem/seleccoes_jovens_2015/manchete_seleccoes_jovens.html
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2014/20141222-437.html
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Dizíamos, no último número, que se encerrava um ciclo 
directivo para dar lugar à renovação e à captação de novas 
energias.

Durante o período de 15 de Outubro de 1958 a 21 de Julho 
de 1959 não temos registo de qualquer actividade  desta 
modalidade.

É precisamente a vinte e um de Julho de mil novecentos e 
cinquenta e nove que a nova Direcção regista a primeira 
acta. Nesta acta não constam dados sobre as eleições nem 
os nomes do elenco directivo mas apenas as suas rubricas 
no final da acta. Por esta razão, podemos apenas apresentar 
os nomes do Presidente, Secretário e Tesoureiro.
Presidente: António Flores Monteiro de Azevedo
Secretário- Geral: João Costa
Tesoureiro: Joaquim dos Santos Loureiro 

No início dos trabalhos o Presidente referiu a necessidade 
urgente de se envidarem esforços no sentido de o Voleibol 
readquirir a projecção internacional que tinha conquistado e 
enumerou para isso, algumas sugestões: a divulgação de 
actividades junto dos clubes “outrora filiados” na Federação, 
a captação de elementos que se tinham afastado e a 
necessidade de fazer compreender a vantagem de utilizar 

recintos fechados para a prática da modalidade. Incentivou a 
harmonia e colaboração, solicitando a presença activa do 
Conselho Fiscal e Conselho Técnico.

Apresentou um voto de louvor à Direcção do Sport Lisboa e 
Benfica pela “brilhantíssima actuação da sua equipa de 
volley, em terras francesas” que foi aprovado por 
unanimidade e ainda, por proposta do Presidente, foi 
também aprovada a nomeação do senhor Camacho Lúcio 
para a presidência de uma “ Comissão de Estudo para 
Actualização das Regras Oficiais, Regulamento Geral, 
Actualização das épocas e calendário de provas e 
arbitragens”. 
Para esta tarefa, foram confiados, ao Senhor Camacho Lúcio, 
plenos poderes para escolher os seus colaboradores, com a 
condição de ser nomeado um representante da Associação 
de Voleibol do Porto e outro da Associação de Voleibol de 
Lisboa.

Prosseguiram os trabalhos com a aprovação dos dias sete, 
oito e nove de Agosto para a realização das provas para o 
Campeonato Nacional da I Divisão a disputar em Espinho ou 
Leixões. Ficou decidido propor adiamento do Campeonato 
Nacional da II Divisão para o mês de Outubro do ano em 
curso, à Associação de Voleibol do Porto.

Fotos do arquivo de José Moreira
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Seguidamente, estabeleceu-se um novo horário de 
funcionamento, para a Secretaria da Federação que passou 
a ser:
Segundas e quartas-feiras das vinte horas e trinta minutos às 
vinte e três horas;
Terças, quintas e sextas-feiras das dezassete horas e trinta 
minutos às vinte horas.
Decidiram que a Direcção reuniria de quinze em quinze dias 
às segundas-feiras e concordaram fazer a requisição de um 
telefone para a Secretaria da Federação.
Prosseguiram os trabalhos, respondendo ao convite que 
havia sido formulado pela Federação Francesa de Voleibol, 
propondo a realização de dois desafios França- Portugal.
Deliberaram, desde logo, que os Corpos Gerentes, sempre 
que necessário, viajariam em segunda classe e se alojariam 
em instalações também de segunda classe. Esta decisão foi 
participada às Associações.

Aprovaram uma proposta de aumento de vencimento, para 
quinhentos escudos, a usufruir a partir de um de Julho do 
ano em curso, pelo funcionário da secretaria.
Com o objectivo de rentabilizar o trabalho, foram assim 
distribuídas as tarefas pelos Corpos Directivos:
Expediente e relações externas – Secretário- Geral;
Actualização de Regulamentos, interpretação, organização 
de campeonatos e calendários – 2º Vogal;
Fomento da modalidade – Secretário do Conselho Fiscal;
Para colaborar com todos foi decidido ficar o 2º Vogal.

Tomaram conhecimento do saldo existente na Caixa Geral de 
Depósitos e em caixa, perfazendo um total de oito mil 
seiscentos e cinquenta e nove escudos e noventa centavos.
Antes de terminar a reunião, tomou a palavra o Vice-
Presidente do Congresso para cumprimentar a nova 
Direcção, de um modo particular elogiar a figura moral do 
Presidente e desejar a todos os melhores resultados. 
Prometeu toda a colaboração.

Ficamos, deste modo, a conhecer as propostas de trabalho 
do novo elenco directivo para o ano de 1959.

Maria de Lurdes Lopes
Directora da FPV



Campeões Nacionais
só na negra!

Campeões Nacionais
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As equipas de seniores masculinos do Sport Lisboa e Benfica 
e de femininos do Porto Vólei 2014 sagraram-se campeãs 
nacionais da época de 2014/2015 ao vencerem os 
respectivos playoffs da Divisão Elite.

Os vencedores só foram encontrados após uma luta 
desportiva renhida entre as melhores equipas nacionais e o 
emocionante suspense só terminou com o apito final do 
quinto e último jogo.

O SL Benfica culminou da melhor forma uma época em 
cheio – ergueu a Taça de Portugal e a Supertaça e foi 
finalista na Challenge Cup – ao sagrar-se tricampeão 
nacional depois de vencer, pela margem máxima (3-0: 25-22, 
25-22 e 25-20), a Associação de Jovens da Fonte do Bastardo 
no quinto e último jogo do playoff do  título de campeão 
nacional absoluto (I Divisão Elite) de seniores masculinos da 
época 2014/2015,  disputado no Complexo Desportivo 
Vitorino Nemésio, na ilha Terceira, Açores.

Ao conquistar o título pela terceira vez consecutiva (e o 
sexto título para o clube da águia), José Jardim, Treinador do 
SL Benfica, salientou:
"A AJ Fonte do Bastardo é uma grande equipa e a forma 
como jogou neste playoff valorizou ainda mais o nosso 
título".

Orientada por Manuel Almeida, a equipa do Porto Vólei, 
formada maioritariamente pelas jogadoras que também 

tinham conseguido fazer a dobradinha na época passada ao 
serviço do Colégio do Rosário, venceu três dos cinco jogos 
do Playoff do Título nacional absoluto.
As leixonenses venceram o 1.º jogo por 3-1 (25-21, 24-26, 
25-23 e 25-21) e as portuenses o 2.º por 3-0 (25-20, 25-15 e 
26-24).

Após ter perdido no 3.º jogo por 2-3 (27-25, 27-25, 18-25, 
20-25 e 17-19), em Matosinhos, o Porto Vólei reequilibrou, 
no pavilhão do Colégio de Ermesinde, as contas do título ao 
vencer (3-0: 25-21, 25-21 e 25-23) o Leixões SC no 4.º jogo.
No 5.º e último jogo, disputado na Nave Ilídio Ramos, em 
Matosinhos, o Porto Vólei 2014 venceu por 3-1 (18-25, 26-
24, 25-19 e 25-22). [Ver notícia: 
www.fpvoleibol.pt/noticias/2015/20151003-379_sp.html]

O novo modelo de disputa dos campeonatos deu 
oportunidade a alguns clubes de rectificarem um mau 
arranque na 1.ª Fase do Campeonato ao mesmo tempo que 
premiou outros pela regularidade e valor demonstrados ao 
longo de toda a época, casos do Clube Atlântico da 
Madalena e do Clube de Futebol «Os Belenenses»/Blue. [Ver 
quadro de campeões]
Com as derrotas nos playoffs de permanência, Clube Kairós 
(masculinos) e Clube de Voleibol de Lisboa (femininos) 
desceram à II Divisão, onde lutarão, em 2015/16, pelo 
regresso ao escalão principal.

http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2015/20151003-379_sp.html


Competição Masculinos Femininos

I Divisão Elite SL Benfica Porto Vólei 2014

I Divisão CA Madalena CF «Os Belenenses»

Taça de Portugal SL Benfica Porto Vólei 2014

Supertaça 2014 SL Benfica

II Divisão AA S. Mamede Esc. Pedro E. Lobato

III Divisão AA Amares FC Infesta

Juniores Castelo da Maia GC Porto Vólei 2014

Juvenis Ac. José Moreira Leixões SC

Cadetes Ac. José Moreira Lusófona VC

Iniciados Esmoriz GC Leixões SC

Infantis Frei Gil VC GC Vilacondense

CAMPEÕES NACIONAIS 2014/2015

Campeões Nacionais
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SL Benfica x SC Espinho, 3-0

Taça de Portugal

14

A equipa de seniores masculinos do SL Benfica ergueu, pela 
15.ª vez, a Taça de Portugal ao derrotar, por 3-0 (25-20, 25-
19 e 25-14), o SC Espinho no Pavilhão Municipal de Santo 
Tirso, no dia 8 de Março de 2015.
Hugo Gaspar cotou-se como o jogador mais concretizador 
do SL Benfica e do jogo, com 14 pontos, enquanto Ubirajara 
Pereira (9 pts) foi o jogador do SC Espinho que mais 
pontuou. [Ver notícia aqui… 
www.fpvoleibol.pt/noticias/2015/20150308-095_tpm.html]

O SL Benfica é a equipa com mais títulos conquistados (15), 
o primeiro em 1965/1966 e o último em 2014/2015, tendo 

erguido o troféu por seis vezes na última década.O SC 
Espinho é o segundo clube com maior número de taças (11). 
Foi o primeiro vencedor da competição, em 1964/1965, 
tendo conquistado o seu último troféu em 2007/2008.
Detém o recorde de maior número de taças conquistadas 
consecutivamente (6), entre a época de 1995/1996 e de 
2000/2001.

A 51.ª edição da Taça de Portugal, disputada no modelo de 
Final 8 (oito equipas), organizada pela Federação Portuguesa 
de Voleibol e pela Associação de Voleibol do Porto, contou 
com o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso.

A Festa da Taça de Portugal

O Porto Vólei 2014, equipa formada maioritariamente pelas 
jogadoras que fizeram a dobradinha na época passada ao 
serviço do Colégio do Rosário, ergueu a Taça de Portugal ao 
vencer, por 3-0 (25-23, 25-13 e 25-18), o Atlético VC na final 
da Taça de Portugal - seniores femininos, disputada no dia 4 
de Abril de 2015 no Pavilhão Multiusos Rota dos Móveis, em 
Lordelo (Paredes), numa organização da FPV e da AV Porto, 
com o apoio da Câmara Municipal de Paredes. [Ver notícia 
em www.fpvoleibol.pt/noticias/2015/20150404-136.html]
Vanessa Paquete, com 14 pontos, foi a melhor pontuadora 
do jogo, enquanto Tânia Oliveira, com 11 pontos, foi a mais 
concretizadora das jogadoras do AVC.

Porto Vólei x Atlético, 3-0

Vencedores da Taça
Leixões SC e Castelo da Maia GC (8), Boavista FC (7), CD Ribeirense e CA Trofa (4), AC Portugal (3), SL Benfica e Sporting CP (2), 
Porto Vólei 2014, Colégio do Rosário, CS Madeira, CDUP e CR Estrelas da Avenida (1).

http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2015/20150308-095_tpm.html
http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2015/20150404-136.html
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A equipa de seniores masculinos do Sport Lisboa e Benfica 
ergueu a 5.ª Supertaça consecutiva do seu historial ao 
vencer, por 3-0 (25-23, 25-17 e 25-14), o Sporting Clube de 
Espinho no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, 
em Coimbra, no dia 3 de Outubro.
O jogo foi arbitrado por Ricardo Ferreira e Paulo Félix.

Hugo Gaspar, autor de 18 pontos, foi o melhor pontuador do 
jogo.

Filipe Vitó, Treinador do SC Espinho, mostrou-se 
esperançado no futuro dos seus pupilos. 

A 18.ª edição da Supertaça  foi organizada pela Federação 
Portuguesa de Voleibol, com a colaboração da Câmara 
Municipal de Coimbra e da Associação de Voleibol de 
Coimbra e contou com a transmissão em directo no canal 
televisivo Sport TV.

Desde 1988/89 até à actualidade, várias equipas de seniores 
masculinos rubricaram o seu nome na lista dos vencedores 
deste troféu disputado pelo campeão nacional e pelo 
vencedor da Taça de Portugal, com destaque para o Castêlo 
da Maia GC e SL Benfica, que, nos seus historiais, ergueram 
o troféu por cinco vezes, e para o SC Espinho, com 4 vitórias. 
O Sporting CP, com três triunfos, e o Leixões SC (1) 
completam o leque de vencedores.

SL Benfica ergue troféu
pela 5ª vez consecutiva

AVC vence em noite histórica
 
Passaram 15 anos desde a última disputa pelo troféu que 
marca o início da época desportiva. No dia 3 de Outubro, no 
Pavilhão Municipal de Vila Flor, a expectativa era grande em 
torno deste confronto que opôs as equipas do Porto Vólei 
2014 e do Atlético Voleibol Clube, e que deu a conhecer o 
sucessor do Boavista FC, dono da última Supertaça, 
disputada na época 2000/2001: o AVC, com o resultado de 
3-0 (25-21, 25-17 e 25-21).
Autora de 16 pontos, Juliana Rosas foi a melhor pontuadora 
do jogo:
“Esta vitória deveu-se à garra e à vontade. Queríamos muito 
vencer este título, era o primeiro troféu da época, uma final, 
e as finais são para se vencer, o que nos serviu de 
motivação. Esta mudança é uma aposta.”
Mais informações aqui 
(www.fpvoleibol.pt/noticias/2015/20151003-379_sp.html)

http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2015/20151003-379_sp.html
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O que te cativou no Voleibol? 
“Quando era pequeno/criança 
pratiquei desde natação, ténis e 
equitação até futebol de onze, futsal e 
Voleibol. À medida que fui crescendo, 
fui preferindo o desporto colectivo ao 
individual e acabei por me decidir pelo 
desporto que, na minha opinião, é um 
dos mais difíceis/rápidos/complexos 
que existem.
Também me decidi por este desporto 
pelo facto de a minha mãe ter sido 
também jogadora tanto no Sporting 
Clube de Portugal como na Selecção e 
de o meu pai ter sido treinador”.

Como foi o teu percurso na formação, 
tanto no clube como na Selecção?
“Foi sempre fácil. Comecei na escola e 
tive a sorte de ter bons treinadores, 
como o João Farinha, que agora é um 
grande amigo meu e que me fez 

Miguel Tavares Rodrigues distrib

Do grupo de atletas que acompanhou a 
minha formação, com quem acabei por 
crescer e onde fiz os meus melhores 
amigos, mantenho contacto com cerca 
de 80/90 por cento deles.
Na Selecção, também foi fácil porque 
nos diferentes grupos em que estive 
inserido houve sempre bom ambiente. 

crescer o gosto pelo ambiente do 
Voleibol. 
No ano seguinte, fui para o Sport 
Lisboa e Benfica, porque jogava lá o 
meu primo mais velho, e tive mais uma 
vez a sorte de encontrar um dos 
melhores formadores/treinadores a 
nível nacional: Rodrigo Barroso, que 
me ensinou tudo o que estava 
relacionado com o Voleibol, bem como 
a maneira como um atleta se deve 
comportar nas viagens, dentro da 
equipa, em grupo, no jogo e fora de 
campo. 
Fiz toda a minha carreira de formação 
com ele (tirando o primeiro ano de 
juniores e o primeiro de juvenis). 
Ganhámos um título nacional de 
juvenis e registámos um vice-
campeonato de juniores. Fomos ainda 
a primeira equipa portuguesa a 
participar na Eurovolley Cup, em Itália.

“O Voleibol é um dos
desportos mais 
difíceis/rápidos/complexos
que existem”

Ecléctico, em miúdo praticou quase todo o leque de desportos que tinha à sua disposição (natação, ténis, futsal, futebol), 
mas acabou por decidir-se por aquele que ainda hoje é o seu desporto colectivo preferido. O Voleibol agradece esta opção 
de Miguel Tavares Rodrigues, jogador do Piacenza (Itália)… e a Selecção Nacional também.
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ui magia na Selecção e em Itália
No Benfica, tive a sorte de treinar e 
jogar com jogadores que me ajudaram 
muito, como o Hugo Gaspar, o João 
Coelho, o João Magalhães, o Flávio 
Cruz”...

Iniciaste a tua actividade desportiva 
nos infantis da Associação Desportiva 
Marista, mas fizeste toda a tua 
formação no SL Benfica.
O que sentiste quando deixaste o 
clube para concretizares a tua 
primeira experiência no estrangeiro?
“Não me apercebi disso até ao 
primeiro jogo que fizemos aqui em 
Itália. Só depois do jogo é que pensei: 
"Fogo, realmente é estranho não jogar 
no Benfica".  
Não é fácil jogar praticamente 10 anos 
no mesmo pavilhão, ver as mesmas 
pessoas, ver a mesma camisola, os 
mesmos adeptos fiéis, o mesmo 
símbolo e depois trocar... Menos mal 
que aqui no Piacenza  também 
jogamos de vermelho”. [Risos]
 

Após o triunfo de Portugal sobre o 
Brasil, em Almada, na Liga Mundial 
2005, foste pedir um autógrafo ao 
João José; já na altura alimentavas a 
ambição de jogar ao lado dos teus 
ídolos?
“Tinha já a ambição de chegar ali um 
dia. Lembro-me de passar o jogo a 
dizer para mim próprio que um dia 
seria eu que estaria ali. Mas pensei que 
levasse mais tempo. Não tinha a noção 
que seria possível realmente jogar com 
eles”.

por cento e nunca desistem. 
O primeiro porque conseguiu o que 
ninguém pensaria que fosse possível: 
um jogador português ser 
verdadeiramente reconhecido como 
um dos melhores do mundo. Foi o 
melhor blocador no Mundial de 2002, 
na Argentina, e criou uma carreira 
internacional sólida e com muito 
sucesso. Nas oito épocas que jogou 
pelo Friedrichshafen na Alemanha, 
venceu 7 campeonatos, 5 taças e uma 
Liga dos Campeões [2006/2007].
O Hugo Gaspar porque, apesar de não 
ter ficado muito tempo no exterior, 
conseguiu o perfeito equilíbrio entre 
seguir a carreira voleibolística e ter 
uma profissão [médico], o que também 
é dificílimo e que nenhum atleta pensa 
ser possível. E tem também bastantes 
títulos nacionais [Sisley Treviso/itália, 
Vitória SC e SL Benfica (2), para além 
de cinco taças], e no Treviso ganhou 
todas as competições nacionais 
[campeonato e taça] no ano em que 
esteve em Itália.
Internacionalmente, tento seguir 
exemplos como Lloy Ball [Estados 
Unidos], Pawel Zagumny [Polónia], 
Bruno Resende [Brasil], Luciano de 
Decco [Argentina]. Uns pela técnica, 
outros pela mentalidade, habilidade, 
etc..
Fora do Voleibol, admiro Roger 
Federer, Kobe Bryant, Michael Jordan, 
Cristiano Ronaldo”.

 

Qual o momento desportivo que mais 
te marcou?
“Houve vários. Destaco o título de 
campeão nacional de Juvenis; e o 
primeiro ano nos Seniores do Benfica, 
quando ainda tinha idade de Júnior. 
Nessa altura, disputei a Supertaça a 
titular e ganhámos, por 3-0, à 

Associação de Jovens da Fonte do 
Bastardo [Agora tem 3 Supertaças, 2 
Campeonatos e 2 Taças de Portugal].
Todos os jogos que disputei pela 
Selecção me marcaram. É sempre uma 
emoção ouvirmos o hino e saber que 
nas próximas horas vamos lutar para 
honrar o nome do nosso País”.

Jogadores que mais admiras. Porquê?
“Jogadores portugueses: João José e 
Hugo Gaspar. Ambos são trabalhadores 
incansáveis, aplicam-se sempre a 100 

Ver entrevista completa em http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2015/20150515-196_mtr.html

http://www.fpvoleibol.pt/noticias/2015/20150515-196_mtr.html
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O Voleibol Sentado é o novo projecto da Federação 
Portuguesa de Voleibol, que, desde o dia 24 de Novembro, 
integra o Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

Apesar da sua ainda (muito) curta existência, o sucesso 
deste ramo do Desporto Adaptado é já bem evidente.
Após ter cativado entidades e instituições com vocação e 
intuitos sociais, com outros projectos, como o Gira-Volei, a 
FPV tem procurado (co)responder aos vários convites e 
solicitações para conhecer melhor esta modalidade divertida 
e competitiva, que pode ser jogada por todos e funciona em 
pleno relativamente ao seu grande objectivo: a inclusão 
social ao conseguir juntar na mesma equipa pessoas com e 
sem condicionantes físicas, num testemunho claro de que o 
Voleibol Sentado é um desporto de todos e para todos. 

A interacção que possibilita cativa os praticantes e o Voleibol 
Sentado, divertido e (tão) fácil de jogar, acaba por funcionar 
como uma motivação extra para os jovens, que sentem que 
esta é uma forma de inclusão diferente e à qual se adaptam 
com facilidade e entusiasmo.

O seu dinamismo possibilitou-lhe começar a ter visibilidade 
europeia e a ganhar adeptos no Velho Continente, sendo 
cada vez mais evidente que as actividades de Voleibol 
Sentado desenvolvidas pela FPV têm repercussões positivas 
um pouco por toda a Europa.

O Relatório de Actividades federativo foi divulgado na 
página do Facebook do WorldParaVolleyVolleySlide.
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FPV integra CPP

O Comité Paralímpico de Portugal (CPP), reunido no dia 24 
de Novembro em Assembleia Plenária, aprovou a admissão 
da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) como membro 
ordinário daquele organismo, alargando assim para 36 o 
número de federações filiadas no CPP, entidade 
responsável pela participação portuguesa nos Jogos 
Paralímpicos internacionais.

Uma decisão acolhida com entusiasmo por Daniel Lacerda, 
responsável federativo pelo Voleibol Sentado: 
"A admissão da FPV como membro do Comité Paralímpico 
de Portugal é mais um passo na afirmação do Voleibol na 
construção e afirmação do Projecto Paralímpico em 
Portugal, bem como a manifestação e reconhecimento da 
modalidade como agente de inclusão.
Defendemos que a inclusão vai muito mais além do 
contexto cultural, social, económico e étnico. A relevância 
da temática engloba conceitos transversais balizados numa 
educação para a cidadania, devendo abraçar áreas tão 
amplas como a Educação, a Saúde e o Desporto. É na 
interacção destes pilares que difundimos o Voleibol 
Sentado e afirmamos o papel social da Federação 
Portuguesa de Voleibol."

Informações adicionais sobre o Voleibol Sentado no Site 
oficial: www.fpvoleibol.pt/voleibolsentado

http://www.fpvoleibol.pt/voleibolsentado
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Após um ano de saudade, o Encontro Nacional de Gira-Volei 
e Gira+ regressou, nos dias 6 e 7 de Junho, a Castelo de Vide, 
uma vila do distrito de Portalegre e um lugar já bem 
conhecido por alguns dos jovens atletas, já que esta foi a 
quinta final organizada nesta localidade alentejana nos 
últimos seis anos.

Com o regresso do Gira-Volei, a alegria coloriu também o 
Estádio Municipal, onde mais de 700 jovens, abrangendo as 
idades de 8 a 15 e 16 a 23 (Gira+) exibiram a sua habilidade 
na prática do Voleibol em 51 campos montados para o efeito 
neste evento, organizado pela Federação Portuguesa de 
Voleibol em colaboração com a Câmara Municipal de 
Castelo de Vide.

Este foi o culminar ideal de uma temporada em cheio, que 
incluiu a fase escolar, os torneios municipais e os Encontros 
Regionais em todo o País, competições em que os atletas 
foram visando o seu bilhete de apuramento até ao desejado 
Encontro Nacional.
Os participantes foram distribuídos de acordo com sua faixa 
etária e nível de habilidade.

O Encontro Nacional foi disputado em dois dias, sob uma 
temperatura de 35 graus, o que não pareceu beliscar o 
entusiasmo dos incansáveis atletas.

O sábado foi dedicado à qualificação para as finais, 
realizadas no dia seguinte, com a correspondente subida 
triunfal ao pódio…

No final, o mais importante era ouvir a opinião dos 
protagonistas, as crianças…Vídeo em 
https://youtu.be/Otj7zKJWnlY

Encontro memorável no Alentejo

https://youtu.be/Otj7zKJWnlY
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O VIII Encontro Nacional de Monitores 
de Gira-Volei, organizado pela 
Federação Portuguesa de Voleibol 
(FPV) em colaboração com a 
Associação de Voleibol da Guarda 
(AVG), no Centro de Estudos Ibéricos 
da Guarda, contou com a participação 
de cerca de duas dezenas de 
formandos, na sua maioria 
professores e monitores de centros 
Gira-Volei.

Subordinado ao tema «Do Gira-Volei 
ao Clube», o evento teve como 
principais destinatários responsáveis e 
monitores dos centros de Gira-Volei, 
dirigentes e directores técnicos das 
associações regionais de Voleibol, 
técnicos superiores das câmaras 
municipais, professores de todos os 
graus de ensino, alunos do Ensino 
Superior, atletas e outros interessados.
Características que tornaram o 
projecto federativo um sucesso a nível 
desportivo e social foram destacados 

desenvolvimento e promoção do 
Clube».

Carlos Prata, Responsável pelo 
Departamento de Formação da FPV, e 
Vítor Pereira, Coordenador Nacional do 
Gira-Volei, foram os moderadores de 
mais um interessante debate de ideias 
e experiências.

Segundo a organização, o VIII Encontro 
Nacional de Monitores de Gira-Volei 
"surgiu com o intuito de proporcionar 
aos treinadores/professores a trabalhar 
no Gira-Volei, um maior conhecimento 
sobre como funcionam alguns centros 
e como se pode passar de Centro Gira-
Volei a Clube" e teve como objectivos 
"a apresentação e promoção do Gira-
Volei; a promoção da imagem social do 
Gira-Volei; divulgar o trabalho realizado 
pelo Gira-Volei; e desenvolver 
competências sociais na intervenção 
do monitor de Gira-Volei".

por prelectores especializados:

Vítor Pereira, Coordenador Nacional do 
Gira-Volei – «Gira-Volei: Evolução»;

Paulo Pinho, Director Técnico Regional 
da Associação de Voleibol do Alentejo 
e Algarve (AVAL) – «AVAL - 
Aparecimento, Evolução e Futuro»;

Carlos Mariano, Responsável do Centro 
GV Agrupamento Escolas Guilherme 
Correia de Carvalho – «Centro de Gira-
Volei Agrupamento Escolas Guilherme 
Correia de Carvalho»;

Alfredo Ferreira, professor no 
Agrupamento Escolas Latino Coelho – 
«Do Gira-Volei ao Clube na Escola 
Pública: Alguns pontos fundamentais a 
considerar»;

Rui Pedro Caramez, Consultor de 
Marketing Digital e ex-treinador de 
Voleibol – «Estratégias digitais de 

VIII Encontro Nacional de
Monitores Gira-Volei




