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2019 Poderá ser um ano em cheio para o Voleibol
português!
No seguimento de um 2018 muito produtivo – a
vitória dos seniores masculinos na Challenger Cup,
ganhando o direito de disputar a Liga das Nações de
Voleibol 2019, a qualificação histórica para o
Campeonato da Europa de seniores femininos e de
Sub-20 masculinos, a 15.ª edição de masculinos e
10.ª de femininos do Espinho Open, entre outros
resultados e organizações –, 2019 aparece como o
momento de confirmação de Portugal no Voleibol
Mundial.
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Selecção Nacional - VNL 2019

Liga das Nações passa por Portugal
A Liga das Nações de Voleibol 2019 (Volleyball Nations
League - VNL) constituirá para a Selecção Nacional de
Seniores Masculinos um verdadeiro trabalho de Hércules, tão
elevado é o nível das selecções que vão disputar esta
competição, digna sucessora da prestigiada Liga Mundial.
Portugal estreia-se da melhor forma na VNL já que acolherá,
nos dias 14 a 16 de Junho do próximo ano, a Pool 9, que traz
ao Multiusos de Gondomar as selecções do Brasil, Sérvia e
China, respectivamente 1.º, 10.º e 20.º posicionados no
Ranking Mundial (1 de Outubro de 2018).
Os lusitanos iniciam a VNL 2019 na Argentina (Pool 2 / 31 de
Maio a 2 de Junho), onde terão como adversários, para além
dos argentinos, os canadianos e os búlgaros.
Segue-se a viagem para a Rússia (Pool 6 / 7 a 9 de Junho),
onde defrontará russos, norte-americanos e italianos.
De 14 a 16 de Junho, Portugal recebe Brasil, Sérvia e China
(Pool 9), viajando depois para o Irão (Pool 15 / 21 a 23 de
Junho), onde enfrentará iranianos, franceses e australianos.
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Selecção Nacional - VNL 2019

Esta fase preliminar terminará na Alemanha (Pool 20 / 28 a
30 de Junho), e Portugal defrontará o Japão, a Polónia e a
Alemanha.
Recorde-se que a Selecção Nacional de Seniores Masculinos
vai disputar a Liga das Nações 2019, após ter conseguido
vencer na Final da Volleyball Challenger Cup 2018 a
República Checa por 3-1 (18-25, 25-22, 25-19 e 25-16).
A Liga das Nações é disputada por 16 selecções nacionais: 12
«fixas» que estão sempre qualificadas para a competição e
quatro «desafiadoras» (em 2019, Portugal, Canadá, Bulgária
e Austrália), sendo que a última classificada destas selecções
desce à Golden League, sendo substituída pela vencedora da
Challenger Cup, um torneio que qualifica o vencedor para a
próxima edição da Liga das Nações como equipa
«desafiadora».

robin» (todos contra todos) em países diferentes.
Qualificam-se para a Final Six as cinco primeiras da
classificação geral, que se juntam à selecção do país
organizador desta etapa decisiva.
As seis selecções participantes formam duas pools de três
equipas, que se defrontam no sistema de «round-robin».
Os 1.º e 2.º classificados de cada pool apuram-se para as
meias-finais e jogam em sistema cruzado (o 1.º classificado
de uma pool defronta o 2.º classificado da outra pool).
Os vencedores encontram-se na Final para competir pelo
título da VNL.
Em masculinos, a Rússia venceu a primeira edição da Liga
das Nações ao derrotar, na final disputada na cidade gaulesa
de Lille, a França pela margem máxima: 3-0 (25-22, 25-20 e
25-23).

A VNL é composta por duas fases.
A Fase Preliminar desenrola-se ao longo de cinco semanas.
Cada semana, as selecções participantes são organizadas em
pools de quatro equipas, disputadas em sistema de «round-

Em femininos, os Estados Unidos da América venceram a
primeira edição da Volleyball Nations League ao superarem,
na final, em Nanjing, na China, a Turquia pela margem
mínima: 3-2 (17-25, 25-22, 26-28, 25-15 e 15-7).
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Seniores Femininos

Portuguesas testam força europeia
A Selecção Nacional de Seniores Femininos, orientada por
Manuel Almeida, vai defrontar a Eslovénia, a Grécia e a
Estónia na Poule B da European Silver League, que testará a
força das lusitanas antes da participação histórica na fase
final do Europeu.
Um sorteio algo madrasto, já que a Poule A é formada por
Roménia, Geórgia, Israel e Chipre, selecções teoricamente
mais acessíveis.
""A Poule é de facto muito difícil", reconhece o
Seleccionador Nacional, mas adianta: "Simultaneamente,
será uma óptima preparação para a fase final do
Campeonato da Europa 2019, competição para a qual todo o
grupo de trabalho está motivadíssimo para se apresentar na
força máxima".
Apuram-se para a Final Four a selecção do país organizador,
os dois primeiros classificados de cada Poule e ainda o 2.º
melhor classificado.

A competição realiza-se de finais de Maio a finais
de Junho de 2019:
25/26.05.2019
PORTUGAL x Grécia
Eslovénia x Estónia
29.05.2019
Grécia x Eslovénia
PORTUGAL x Estónia
1/2.06.2019
Grécia x PORTUGAL
Estónia x Eslovénia
8/9.06.2019
PORTUGAL x Eslovénia
Estónia x Grécia
12.06.2019
Eslovénia x PORTUGAL
Grécia x Estónia
15.06.2019
Estónia x PORTUGAL
Eslovénia x Grécia
28/29.06.2019
Final Four - Organizador a definir
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Selecção Nacional

Viana do Castelo recebe
Torneio da WEVZA

Nuno Pereira

A Selecção Nacional de Sub-16 masculinos, liderada por
Nuno Pereira, vai disputar o Torneio Sub-17 da Associação
Zonal de Voleibol do Oeste Europeu (WEVZA), a realizar no
Pavilhão de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo, de 9 a
13 de Janeiro de 2019.
O torneio contará com selecções de sete países, Portugal,
Espanha, França, Bélgica, Holanda, Alemanha e Itália. O 1.º
classificado apura-se directamente para a final do
Campeonato da Europa de Sub-17 e os 2.º, 3.ºs 4.º e 5.º
classificados para a 2.ª Ronda de Qualificação.
A organização é da Federação Portuguesa de Voleibol, em
parceria com a Associação de Voleibol de Viana do Castelo e
a Câmara Municipal de Viana do Castelo.
Nas mesmas datas, mas em França, realiza-se o Torneio
WEVZA de Sub-16 Femininos, no qual Portugal participará
com a Selecção Nacional de Sub-15, liderada por Manuel
Almeida.
A competição dará à primeira classificada o apuramento
directo para o Campeonato da Europa de Sub-16 Femininos.
Em Junho/Julho será a vez das selecções de Sub-19
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Manuel Almeida

Masculinos e de Sub-18 Femininos entrarem em acção em
torneios WEVZA da categoria, a organizar respectivamente
pela Itália e pela Alemanha.
A Associação Zonal de Voleibol do Oeste Europeu (Western
European Volleyball Zonal Association), mais conhecida pela
sigla WEVZA, que foi constituída no dia 26 de Setembro de
2013, integra oito países – Portugal, Espanha, Alemanha,
Bélgica, Itália, Holanda, França e Suíça – e tem actualmente
como Presidente o português Vicente Araújo, VicePresidente da FPV, e como Vice-Presidentes o belga Willy
Bruninx, Presidente da Federação Belga, e o francês Eric
Tanguy, Presidente da Federação Francesa.

Supertaça Honda

Águias superam Leões
A equipa de seniores masculinos do SL Benfica venceu (3-0:
25-22, 27-25 e 36-34) o Sporting CP e ergueu a Supertaça
Honda 2018, disputada no dia 5 de Outubro num Pavilhão
Desportivo Municipal da Póvoa de Varzim completamente
lotado.
Uma visível maior rotina de jogo, desde a recepção ao
ataque, e sobretudo uma maior eficácia no serviço pesaram
decisivamente a favor do SL Benfica, mas este jogo,
disputado sempre com garra e alguma emoção à mistura,
«vaticinou» desde logo grandes duelos entre estes dois
protagonistas do melhor Voleibol nacional.

SL Benfica – André Lopes (5), Peter Wohlfahrtstatter (11),
Tiago Violas, Frederic Winters (10), Marc Honoré (8) e Hugo
Gaspar (cap. 17) – Ivo Casas (L); Raphael Oliveira, Theo
Lopes (9), Flávio Soares (1) e Nuno Pinheiro.
O SL Benfica venceu as seis edições da Supertaça disputadas
entre 2010/2011 e 2015/2016, tendo agora sete troféus.
O SC Espinho, que venceu a última edição da competição,
tem cinco vitórias, tantas quantas o Castêlo da Maia GC e
mais duas que o Sporting CP.
O Leixões SC venceu a primeira edição da prova, em
1988/1989.

Autor de 17 pontos, Hugo Gaspar foi o melhor pontuador do
jogo, enquanto Nikolay Nikolov foi o jogador leonino mais
concretizador, com 13 pontos.
SC Espinho

Sob a arbitragem de Ricardo Ferreira (AV Porto) e Nuno
Maia (AV Braga), as equipas alinharam e pontuaram:
Sporting CP – Kikolay Kikolov (13), Guillermo Hernan, Leonel
Marshall (9), Hélio Sanchez (5), Wallace Martins (4) e Todor
Aleksiev (5) – Hugo Ribeiro (L); André Brown (5), Roberto
Reis (6), Fabrício Silva, Angel Dennis (12) e Miguel Maia
(cap., 1).
Porto Vólei
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Supertaça Honda

Sereias bisam na Supertaça
A equipa de seniores femininos do Leixões Sport Club,
campeão nacional em título, voltou a erguer o troféu da
Supertaça ao vencer (3-0: 25-15, 25-10 e 25-12) o Porto
Vólei 2014, detentor da Taça de Portugal 2017/2018, em
jogo disputado hoje em Vila Flor.
A primeira competição oficial da época de 2018/2019 foi
arbitrada por Hélio Ormonde (AV São Miguel) e Rui Carvalho
(AV Porto), tendo-se cumprido um minuto de silêncio em
memória do antigo internacional Nuno Rocha.

Na lista dos vencedores deste troféu disputado pelas
campeãs nacionais e pelas vencedoras da Taça de Portugal,
o destaque vai para o Castelo da Maia GC, que, no seu
historial, ergueu o troféu por seis vezes consecutivas.
O Leixões SC, com quatro vitórias, o Boavista FC, com três, o
CR Estrelas Avenida, com dois triunfos, e o Atlético VC e o
Porto Vólei, com um, completam o leque de vencedores.

Beatriz Santos e Viviane Oliveira, ambas do Leixões SC,
foram as melhores pontuadoras do jogo, enquanto Sofia
Gouveia, com 9 pontos, foi a jogadora do Porto Vólei mais
concretizadora.
As equipas alinharam e pontuaram:
SC Espinho
Leixões SC – Eduarda Duarte (7), Ana Couto (2), Juliana
Rosas (8), Viviane Oliveira (11), Beatriz Santos (12) e Bruna
Gia Lorenzo (9) – Filipa Diaz e Beatriz Basto (Liberos);
Catarina Costa (cap.), Carla Sousa.
Porto Vólei – Anna Kobrock (2), Carolina Ferreira, Sofia
Gouveia (9), Beatriz Falcão e Mariana Maia (3) – Francisca
Queirós e Matilde Calado (Liberos); Beatriz Santos (4), Mami
Garcia E Inês Castro.
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Voleibol de Praia - Campeões Nacionais

Roberto/Kibinho e Gabi/Vanessa
vencem Campeonato ActivoBank
As duplas Roberto Reis/Francisco Silva (Kibinho) e Vanessa
Paquete/Gabriela Coelho tornaram-se campeãs nacionais de
Voleibol de Praia ao vencerem as respectivas finais do
Campeonato ActivoBank, disputadas na Praia Internacional
do Porto, junto ao Edífício Transparente, na Cidade Invicta.
Roberto Reis e Francisco Silva (Kibinho), são agora
tricampeões nacionais, já que venceram as três últimas
edições da prova, contando já com sete ceptros nacionais no
seu historial.
Na final de hoje, Roberto e Kibinho superiorizaram-se a Luís
Freitas e Tiago Pereira, vencedores das três últimas etapas
do campeonato (Espinho, Oeiras e Figueira da Foz) por
renhido 2-1 (20-22, 21-13 e 16-14).
O último degrau do pódio foi ocupado por Rui Moreira e
Simão Teixeira, que derrotaram (2-0: 21-16 e 21-16) os
irmãos Dinis e Sebastião Leão.
Em femininos, Gabi e Vanessa venceram, na final, por 2-0
(21-13 e 21-14), Margarida Maia e Ana Sofia Gouveia,
actuais campeãs de Sub-22, enquanto Daniana Esteves e
Joana Gonzalez superaram 2-0 (21-19 e 21-18) Matilde
Calado/Mafalda Porto, terceiras classificadas no
campeonato de Sub-22, no jogo de atribuição do 3.º e do 4.º
lugar.
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De referir que este campeonato marcou também o início
do projecto TransforMAR, iniciativa de acção cívica e
educação ambiental promovida pelo Lidl Portugal que
visa tornar as praias portuguesas mais limpas e
aprazíveis, sobretudo através da recolha de plásticos,
transformando-os em aparelhos de actividade física!

Voleibol de Praia - Campeões Nacionais

Margarida/Sofia e Hugo/João
sagram-se campeões de Sub-22
As finais do Campeonato Nacional de Sub-22, em Voleibol
de Praia, coroaram os campeões nacionais de femininos e
masculinos da categoria: Margarida Maia/Sofia Gouveia e
Hugo Campos/João Pedrosa.
Os jogos disputaram-se na Praia Internacional do Porto,
junto ao Edifício Transparente.
Pódio dos femininos:
1.ª Margarida Maia/Sofia Gouveia
2.ª Carolina Maia/Ana Ribeiro
3.ª Matilde Calado/Mafalda Porto
Pódio dos masculinos:
1.º Hugo Campos/João Pedrosa
2.º Bruno Matos/Diogo Pereira
3. º Miguel Sá/Lídio Guedes
As areias da praia adjacente ao Edifício Transparente
receberam já várias provas internacionais, entre as quais o
Mundial de Sub-19, em 2010, 2013 e 2014, o Europeu de
Sub-18 (2010), o Europeu de Sub-23 (2011) e o 7.º
Campeonato do Mundo Universitário 2014, em Voleibol de
Praia.
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Gira-Volei
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Reforços de peso
para o Gira-Volei 2018/2019!
"Hoje, podemos afirmar que o Gira-Volei está,
reconhecidamente, bem implantado no nosso País, desde o
continente às regiões autónomas. Nascido em 1998, este
projeto assenta no trabalho desenvolvido nos centros, que
envolvem sinergias de autarquias, clubes e associações
espalhados por todo o País, e movimentam mais de 150.000
jovens praticantes. Alcançámos há pouco tempo a marca
dos 3000 centros inscritos na história do Gira-Volei, o que é
revelador do sucesso deste projecto.
Com o Gira-Volei a afirmar-se como um dos mais eficazes
projectos de captação e promoção de uma modalidade
desportiva que alguma vez surgiu em Portugal, e porque nos
faltavam estruturas de acolhimento, criámos o Gira+,
destinado a enquadrar e a proporcionar a prática desportiva
aos jovens com mais de 15 anos.
Como nestas idades é muito importante o apoio e o
acompanhamento familiar, desenvolvemos as actividades do
Gira-Volei e do Gira+ com forte cariz social, promovendo
igualmente a troca de experiências sensoriais no Encontro
Nacional, que encerra oficialmente a época desportiva e é
uma verdadeira festa da modalidade.
Paralelamente, realizamos anualmente os Campos de Férias
(na Páscoa e no Verão) e o Encontro Nacional de Monitores,
que funciona como uma espécie de catalisador para os
centros e escolas que praticam o Gira-Volei.
Assim, para 2019 e à semelhança dos últimos anos, o GiraVolei tem como objectivo crescer ainda mais e chegar às
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regiões onde o Voleibol tem menos expressão. No ano
passado tivemos já um crescimento assinalável ao nível de
novos centros e queremos continuar essa tendência nesta
época desportiva de 2018/2019.
Noutra vertente, e levantando um pouco o véu, teremos
este ano reforços de peso, passando a contar com a
presença regular de dois antigos jogadores da Selecção
Nacional que são verdadeiras referências para qualquer
jogador, casos do João José e do Manuel Silva, o que vai
proporcionar a todos os atletas alguns momentos de
convívio com os seus ídolos da modalidade»

Jorge Florêncio,
Responsável pelo Gira-Volei a nível nacional

Gira-Volei

XI Encontro Nacional
de Monitores Leiria/Porto

A Federação Portuguesa de Voleibol organizou o XI Encontro
Nacional de Monitores de Gira-Volei nos dias 17 e 24 de
Novembro, respectivamente em Leiria e no Porto, que nesta
edição esteve subordinado ao tema «O Gira-Volei na Escola
e no Clube».

O segundo momento do XI Encontro Nacional de Monitores
de Gira-Volei decorreu nas instalações do Agrupamento de
Escolas Carolina Michaelis, no Porto.
Esta iniciativa de divulgação e debate sobre a evolução do
projecto federativo contou com a intervenção activa de 35
participantes, nas sessões teórica e prática.
Focando-se no desenvolvimento do jovem atleta e na
possibilidade de o Gira-Volei servir como ferramenta de
captação de atletas para os clubes de Voleibol, entre outros
aspectos, o XI Encontro Nacional teve como prelectores
especializados Patrícia Coutinho, treinadora do Castêlo da
Maia Ginásio Clube e doutorada em Pedagogia e Didáctica,
Nuno Pereira, treinador da Selecção Nacional de Cadetes
Masculinos, e Leonel Salgueiro, Director Técnico Nacional da
FPV.

O Encontro Nacional de Monitores de Gira-Volei serviu como
acção de formação contínua válida para efeitos da
renovação do Título Profissional de Treinador de Desporto,
conferindo 1.4 unidades de crédito, na componente de
formação específica, aos treinadores de Voleibol dos graus
I/II/III.
O primeiro momento do XI Encontro Nacional de Monitores
de Gira-Volei realizou-se nas instalações do Instituto
Educativo do Juncal, Porto de Mós, distrito de Leiria, com a
presença de 25 participantes, tendo contado na sua
organização com a colaboração da Associação de Voleibol de
Leiria e o apoio do Instituto Educativo do Juncal.
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Notícias

Voleibol Sentado sensibilizou Gondomar
A primeira edição da Imagina-(te), actividade vocacionada
para o Desporto Adaptado organizada pelo Agrupamento de
Escolas N.º1 de Gondomar na Escola Secundária de
Gondomar, traduziu-se num importante momento de
sensibilização social e convívio entre alunos e atletas dos
desportos paralímpicos.
Neste evento inserido nas comemorações dos 70 anos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, o ParaVolei
esteve presente através do Voleibol Sentado.
Na Imagina-(te), estiveram igualmente em acção paratletas
do FC do Porto, nas modalidades de Goalball, Boccia e Ténis
de Mesa, da Associação Portuguesa de Deficientes de Braga
(Basquetebol em Cadeira de Rodas) e da ACAPO

Manuel Silva homenageado

Manuel Fernando Paiva Silva, mais conhecido por Manuel
Silva, foi homenageado pelo Município de Gondomar na IV
Gala do Desporto organizada pela instituição no Multiusos
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(Acessibilidades e Orientação_circuito).
A 1.ª edição do projecto Imagina-(te), que tem como
objectivos primordiais sensibilizar a comunidade educativa e
proporcionar experiências demonstrativas das dificuldades
sentidas diariamente pelas pessoas com deficiência, bem
como promover a inclusão e a prática do Desporto
Adaptado, contou com a presença de António Pereira
(Director Técnico da Associação Nacional de Desporto para o
Desenvolvimento Intelectual - ANDDI), Paula Oliveira
(Presidente da Associação Nacional de Amputados ANAMP), Joana Teixeira (Secção de Desporto Adaptado do
FC Porto), Luís Covas (Coordenação Local do Desporto
Escolar de Braga - CLDE Braga), e Vânia Vieira, em
representação da Associação de Cegos e Amblíopes de
Portugal - ACAPO.
O ParaVolei engloba o Voleibol Sentado e o inVolei.

gondomarense. Manel Silva recebeu o prémio Homenagem
Carreira/Figura Desportiva, numa cerimónia que contou com
a presença de mais de duas centenas de atletas, técnicos e
dirigentes desportivos, entre outros convidados da Gala do
Desporto gondomarense, que visa traduzir o
"reconhecimento público pelos feitos desportivos
alcançados".
"Estou muito contente de receber este prémio, que mostra
todo o meu trajecto até ao momento e tudo o que consegui
como jogador durante estes anos todos.
Ainda vou tentar alcançar mais alguns êxitos, mas este
prémio foi especial para mim porque é da minha cidade e
recompensa o trabalho e o espírito de sacrifício de alguém
que sempre quis vencer ao longo da sua vida desportiva.
Parabéns aos meus adversários nesta final, pois eram todos
muito fortes, embora eu considere que fui um justo
vencedor", salientou Manuel Silva, um dos jogadores que
mais vezes representou Portugal – com quase três centenas
de internacionalizações – e se despediu da Selecção
Nacional na Liga Mundial de 2014.

Notícias
Sérvias e russos campeões mundiais
A equipa de seniores femininos da Sérvia, vice-campeã
olímpica, conquistou o seu primeiro título de campeã
mundial ao vencer, na Final do Campeonato do Mundo
2018, a Itália por 3-2 (21-25, 25-14, 23-25, 25-19 e 15-12).
No último lugar do pódio ficou a China, campeã olímpica,
vice-campeã mundial e líder do ranking internacional, ao
vencer, pela margem máxima (3-0: 25-22, 25-19 e 25-14) a
Holanda, equipa-sensação deste Mundial disputado no
Japão.
Em masculinos, a Polónia revalidou o título de campeã
mundial de seniores masculinos ao vencer (3-0: 28-26, 25-20
e 25-23) o Brasil na final do Campeonato do Mundo,
disputado em Itália e na Bulgária.
No terceiro lugar ficaram os Estados Unidos, que venceram
(3-1: 23-25, 25-17, 32-30 e 25-19) a Sérvia.
O Mundial de 2022 será organizado pela Rússia.

Trentino recupera trono
Os italianos do Trentino Volley sagraram-se campeões
mundiais de clubes pela quinta vez ao vencerem (3-1: 25-20,
22-25, 25-20 e 25-18) os seus compatriotas do Cucine Lube
Civitanova, na final da 14.ª edição do Campeonato do
Mundo de Clubes 2018 – masculinos, disputada na Polónia.
No terceiro lugar ficaram os russos do Fakel Novy Urengoy,
que derrotaram os polacos do Asseco Resovia por 3-1 (1925, 25-20, 25-23 e 25-23).

Vakifbank revalida título
As turcas do VakifBank Istanbul revalidaram o título de
campeãs mundiais de clubes ao derrotarem, pela margem
máxima (3-0: 25-23, 25-21 e 25-19), as brasileiras do Minas
Tênis Clube na final da12.ª edição do Campeonato do
Mundo de Clubes - femininos, realizada na China. No último
lugar do pódio ficaram as turcas do Eczacibasi Vitra Istanbul,
que venceram as brasileiras do Praia Clube por 3-0 (25-16,
25-18 e 25-19).

Europeus Sub de Voleibol de Praia
A Áustria, a Suécia e a Turquia vão organizar os Europeus de
2019 em Voleibol de Praia nas categorias de Sub-18, Sub-20
e Sub-22, respectivamente nas cidades de Baden,
Gotemburgo e Antalya.
A Suécia organizará (20 a 23 de Junho de 2019) uma fase
final do Campeonato da Europa pela primeira vez no seu
historial, enquanto Baden e Antalya cimentam o seu papel

de montra internacional para jogadores de Voleibol de Praia
de todas as faixas etárias, respectivamente de 13 a 16 de
Junho e de 11 a 14 de Julho de 2019.
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