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Portugal Capital do Voleibol

Portugal nos grandes palcos mundiais
Excelente época para as selecções nacionais!
Desde a participação na Liga das Nações 2019, para a qual a Selecção Nacional de Seniores
Masculinos se apurou ao vencer, brilhantemente, a Challenger Cup 2018, em Matosinhos,
às qualificações para os Campeonatos da Europa de seniores masculinos e femininos,
Sub-20 e Sub-17 masculinos, passando pelo 8.º lugar nas Universíadas – igualando a sua
melhor prestação de sempre na competição – ao 4.º lugar no Torneio de Sub-19
masculinos da WEVZA, o Voleibol nacional mostrou que pode, e deve, pisar os grandes
palcos internacionais.
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Selecção Nacional Sen. Masculinos - VNL 2019

A Liga das Nações de Voleibol, mais conhecida por VNL, trouxe até nós o
espectáculo do Voleibol na sua verdadeira acepção da palavra. O Multiusos
de Gondomar reuniu todos os condimentos para a realização de um bom
espectáculo: casa cheia, pequenos e talentosos dançarinos que maravilharam
com as suas coreografias e jogos entre as melhores selecções de seniores
masculinos marcados por enorme competitividade.

6

Selecção Nacional Sen. Masculinos - VNL 2019

Como se isso não bastasse, Portugal venceu a China e só cedeu na «negra»
no braço-de-ferro com a Sérvia.
O jogo final, com o Brasil, mostrou por que é que a VNL é considerada a
competição mais mediática.
Um excelente ensaio para a participação no Campeonato da Europa 2019!
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Selecção Nacional Sen. Masculinos

Portugal em Montpellier na Final do EuroVolley
A Selecção Nacional, orientada por Hugo Silva, vai disputar o
Campeonato da Europa inserida na Pool A, sediada na
cidade gaulesa de Montpellier, juntamente com a Itália,
número 3 do ranking mundial e 5.ª classificada nas últimas
edições do Mundial e do Europeu, a França, vice-campeã da
Liga das Nações de Voleibol (VNL) e a Bulgária, uma das mais
fortes representantes da escola de Leste. Completam o
grupo de seis equipas as selecções da Grécia e da Roménia.

Pool A – França (Montpellier, org.), Itália, Bulgária, Portugal,
Grécia e Roménia
Pool B – Bélgica (org.), Sérvia, Alemanha, Eslováquia,
Espanha e Áustria
Pool C – Eslovénia (org.), Rússia, Finlândia, Turquia,
Macedónia e Bielorrússia
Pool D – Holanda (org.), Polónia, República Checa, Estónia,
Ucrânia e Montenegro

As selecções estão divididas por 4 grupos de 6 equipas,
sediados em França (Pool A), Bélgica (Pool B), Eslovénia
(Pool C) e Holanda (Pool D).

Pela primeira vez na história da competição, o EuroVolley
contará com 24 selecções participantes, incluindo as que
representam os quatro países anfitriões.

Universitários com a lição bem estudada!
A Selecção Nacional de estudantes-atletas de Voleibol - masculinos que integrou a
«Missão de Portugal» à 30.ª edição das Universíadas de Verão (Nápoles, Itália)
igualou a melhor classificação de sempre na prova universitária.
A Selecção Nacional, orientada por João José e Carlos Prata, terminou a competição
no 8.º lugar, igualando assim a melhor classificação do Voleibol na prova – em 2017,
Portugal alcançou o 8.º lugar na 29.ª edição das Universíadas. A Itália venceu (3-2) a
Polónia na disputa da medalha de ouro, enquanto a Rússia, que derrotou (3-0) a
França, arrecadou a medalha de bronze. O árbitro internacional português Hélio
Ormonde está igualmente presente 30.ª edição das Universíadas de Verão.
Toda a informação em www.fisu.net
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Selecção Nacional Sen. Femininos

História do Voleibol
escreve-se no feminino
Após a tão surpreendente quanto meritória qualificação,
pela primeira vez no seu historial, para a fase final do
Campeonato da Europa, a Selecção Nacional de Seniores
Femininos vai poder mostrar o que vale na cidade polaca de
Lodz, onde ficará o seu quartel-general durante a
competição, agendada para 23 de Agosto a 8 de Setembro.
A participação na European Silver League, se bem que não
frutuosa em termos de resultados, acabou por ser um «tubo
de ensaio» importante para o EuroVolley!
O caminho que trilha não é fácil. Portugal vai disputar a Pool
B na fase de grupos do Campeonato da Europa de Seniores
Femininos, a realizar de 23 de Agosto a 8 de Setembro do
ano corrente, pela primeira vez em quatro países, e para o
qual o nosso País garantiu uma presença inédita ao
classificar-se no segundo lugar da Pool D de qualificação.

Em Lodz, na Polónia, Portugal começa por defrontar a Itália,
vice-campeã mundial, no dia 23 de Agosto, seguindo-se
Polónia (24 de Agosto), Eslovénia (25 de Agosto), Bélgica, 7.ª
no Ranking da CEV (27 de Agosto) e Ucrânia (29 de Agosto).
Nesta fase de grupos, a Selecção Nacional folga nos dias 26 e
28 de Agosto.
As selecções estão divididas por 4 grupos de 6 equipas,
sediados em Turquia (Pool A), Polónia (Pool B), Hungria
(Pool C) e Eslováquia (Pool D).
Pool A – Turquia (org. Ancara), Sérvia, Bulgária, França,
Finlândia e Grécia.
Pool B – Polónia (org. Lodz), Itália, Bélgica, Ucrânia, Portugal
e Eslovénia.
Pool C – Hungria (org. Budapeste), Holanda, Croácia,
Azerbaijão, Roménia e Estónia.
Pool D – Eslováquia (org. Bratislava), Rússia, Alemanha,
Bielorrússia, Espanha e Suíça.
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Selecção Nacional Sen. Femininos

Marta Hurst: “O passo mais importante já foi
dado. Foi a aposta feita não só pela Federação
como também pelas atletas que foram
convocadas nos últimos anos. E claro, muito
trabalho, espírito de sacrifício e dedicação.
Este feito é um marco no Voleibol Feminino.
Em termos do impacto, espero que no futuro
a aposta se mantenha".

Joana Resende: "Devemos sempre valorizar
as nossas conquistas, por menores ou
maiores que sejam. De facto, os resultados
têm mostrado uma evolução e só
aconteceram devido a muito trabalho e
persistência. É necessário continuar a
trabalhar, mais e melhor, para que estes
resultados continuem a aparecer e depois se

Sub-19 no 4.º lugar do
Torneio WEVZA
A Bélgica foi a vencedora do Torneio WEVZA de Sub-19
Masculinos disputado em Itália ao derrotar, na final, a
selecção do país anfitrião pela margem máxima: 3-0 (25-22,
25-23 e 25-23).A Holanda conseguiu a medalha de bronze ao
superar (3-1: 25-12, 23-25, 25-17 e 25-19) a Selecção
Nacional de Sub-19 Masculinos.
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Vanessa Rodrigues: “Em relação à Selecção
que conseguiu a qualificação, o núcleo duro
de jogadoras manteve-se, mas temos muito
sangue jovem e que veio acrescentar
qualidade. Acredito que foi a primeira
qualificação das muitas que lhe seguirão. O
nosso percurso vai ser sempre difícil, mas só
assim poderemos usufruir ao máximo das
nossas conquistas e construir a nossa própria
história!”

Resultados das finais:
1.º/2.º lugar - Itália x Bélgica, 0-3 (22-25, 23-25 e 23-25)
3.º/4.º lugar - Holanda x Portugal, 3-1 (25-12, 23-25, 25-17 e
25-19)
5.º/6.º lugar - Espanha A x Alemanha, 3-1 (25-15, 21-25, 2522 e 25-22)
7.º/8.º lugar - Espanha B x França, 0-3 (18-25, 16-25 e 11-25)
Classificação final: 1.º Bélgica; 2.º Itália; 3.º Holanda; 4.º
PORTUGAL; 5.º Espanha A; 6.º Alemanha; 7.º França; 8.º
Espanha B.

Selecções Nacionais Sub17 e Sub20

Selecções
de formação
em destaque

Nuno Pereira fez o pleno ao apurar as duas selecções que treinou – de Sub-20 e Sub-17
masculinos – para as respectivas fases finais históricas do Campeonato da Europa, com os
Sub-17 a superarem as expectativas ao conseguirem guindar-se ao 9.º lugar classificativo,
após rubricarem triunfos sobre a Grécia (3-0) e a Itália (3-2).
A França, a Bulgária e a Polónia foram as equipas que subiram ao pódio no Campeonato
da Europa de Sub-17, disputado em Sófia, capital da Bulgária.

SC Espinho

Sub20

Sub20
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Selecções Nacionais Sub17 e Sub20
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Sub20

Sub20

Sub217

Sub17

Sub217

Sub17

Sub217

Sub17

Campeões Nacionais

SL Benfica

SL Benfica faz o triplete e Leixões SC o tri
O SL Benfica sagrou-se campeão nacional de seniores
masculinos pela 8.ª vez ao vencer o Sporting CP por 3-1 (1925, 25-23, 25-16 e 25-19) no 4.º jogo do Play-off da Divisão
Elite – Campeonato Honda, disputado no Pavilhão João
Rocha sob a arbitragem de Ricardo Ferreira e Hélio
Ormonde.
Os brasileiros Theo Lopes, com 22, e Raphael Oliveira, com
14, foram os melhores pontuadores do SL Benfica, enquanto
o cubano Angel Dennis foi o sportinguista mais
concretizador, com 18 pontos.
Com este triunfo no Campeonato Honda, as águias da Luz
selaram, assim, o «triplete» (Supertaça, Taça de Portugal e
Campeonato da I Divisão), o que não acontecia desde a
época de 2014/15.

O Vitória Sport Clube superiorizou-se à AJ Fonte do Bastardo
em dois jogos (3-0 em casa e 3-1 fora) e ergueu a Taça da
Federação do Campeonato Honda, enquanto em femininos
o troféu FPV foi para as mãos das jogadoras do Clube K, que
venceram por 3-0 (25-17, 25-21 e 25-17) o Castêlo da Maia
GC no terceiro e decisivo jogo do Play-off de atribuição deste
título da I Divisão.

Por seu turno, a equipa de seniores femininos do Leixões SC,
liderada por Mário Martins, sagrou-se tricampeã nacional da
I Divisão - Elite ao vencer, por 3-2 (25-18, 25-13, 22-25, 2025
15-11) o AVC Famalicão, no quarto jogo do Play-off da
SC e
Espinho
Elite, disputado no Centro de Desportos e Congressos de
Matosinhos, sob a arbitragem de Hélio Ormonde e Nuno
Teixeira.
A leixonense Juliana Antunes, com 18 pontos, e a
famalicense Thaís Bruzza, com 15, cotaram-se como as
melhores pontuadoras do jogo.
Leixões SC
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Campeões Nacionais

Vitória SC
I Divisão - Taça FPV
(Masculinos)

Clube K
I Divisão
(Femininos)

CN Ginástica
II Divisão
(Masculinos)
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Campeões Nacionais

Sporting CP
II Divisão
(Femininos)

CD Póvoa
III Divisão
(Masculinos)

SL Benfica
III Divisão
(Femininos)
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Taça de Portugal

SL Benfica conquista
18.º troféu
A equipa de seniores masculinos do SL Benfica ergueu o seu
18.º troféu de vencedor da Taça de Portugal ao superar (3-1:
26-28, 25-16, 25-22 e 25-20) a AJ Fonte do Bastardo, na final
disputada no dia 17 de Março no Multiusos de Sines.
Theo Lopes, com 27 pontos, e Vitalii Sukhinin, com 24,
cotaram-se como os melhores pontuadores do jogo.
No final, Marcel Matz, Treinador do SL Benfica, era um
homem feliz e festejou a conquista de mais um troféu com o
emblema da águia juntamente com a sua família:
"Foi um jogo em que quem aproveitou melhor ganhou. Não
foi um bom jogo tecnicamente, pois teve muitos erros, mas
entusiasmou o público. Quando se erra muito, a qualidade
do jogo diminui, mas isso era de esperar porque foi um jogo
de muitos nervos.
Conquistei mais um título? Não fui eu. Os jogadores é que
dão o espectáculo e fazem o trabalho todo, eu só tento não
atrapalhar (sorrisos)".
O SL Benfica é a equipa com mais títulos conquistados (18)
na prova, o primeiro em 1965/1966.
55 Edições: SL Benfica (18), SC Espinho (12), C. Maia GC e FC
Porto (6), Leixões SC (5), Sporting CP (3) e AJF Bastardo,
Vitória SC, Esmoriz GC, ISEF e IS Técnico.
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AJ Moreira
estreia-se a vencer
A equipa de seniores femininos da Academia José Moreira
ergueu pela primeira vez a Taça de Portugal ao vencer (3-0:
25-22, 25-23 e 25-20) o Clube Kairós, na final da prova,
disputada no Pavilhão Desportivo Municipal da Póvoa de
Varzim, sob a arbitragem de Hélio Ormonde e Teresa
Ferreira.
Luz Delfines, com 15 pontos, e Glauciele Martins, com 13,
foram as melhores pontuadoras respectivamente da AJM e
do Clube K. Inês Pereira, autora de 11 pontos, foi
considerada a MVP do jogo.
Ricardo Lemos, Treinador da AJM:
"Não é só a equipa que está de parabéns, o clube também
porque conseguiu, em poucos anos de existência, tantos
êxitos assinaláveis. Este troféu é fruto do trabalho de todo o
clube, da sua estrutura, dos dirigentes, atletas, equipa
técnica. É maravilhoso tudo o que este clube tem feito.
Claro que havia dúvidas, pois elas são muito novas, mas
chegaram aqui e jogaram com muita vontade e mereceram
erguer a Taça, perante um adversário digno".
Vencedores das 47 edições: Leixões SC e Castêlo da Maia GC
(8); Boavista FC (7); CD Ribeirense e CA Trofa (4); Atlético CP
(3); Porto Vólei, AVC Famalicão, Sporting CP e SL Benfica (2):
Academia José Moreira, Rosário Vólei, CS Madeira, GDUP e
CR Estrelas da Avenida (1).

Capital mundial do Voleibol de Praia!
A cidade de Espinho foi, de 17 a 21 de Julho, a capital do Voleibol de Praia mundial,
tendo recebido na Praia da Baía as melhores duplas nacionais e internacionais de
masculinos e de femininos no Espinho Open 2019 / ActivoBank.
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Espinho Open 2019

Em masculinos, a medalha de ouro foi para a dupla brasileira Alison «Mamute» Cerutti/Álvaro Filho, que venceu
os seus compatriotas André Stein e George Wanderley por 2-1 (21-13, 15-21 e 15-9). A medalha de bronze foi
para a dupla da Letónia, Martins Plavins/Tocs.
Alison Cerutti: "Jogar em Espinho é fantástico porque os portugueses são muito parecidos com os brasileiros e vivem
estes jogos de Voleibol de Praia com o coração".
André Stein: "Espinho é especial porque aqui a comida é muito boa, o que é muito importante para os atletas, e há
muitos brasileiros, temos uma torcida muito grande e sentimo-nos em casa".
As medalhas foram entregues por Pinto Moreira (Presidente da Câmara Municipal de Espinho), Vicente Pinto (VicePresidente da CME), Vicente Araújo (Vice-Presidente da FPV), Elsa Borda D'Água (ActivoBank), Mário Oliveira,
Arnaldo Rocha e Nuno Nunes /directores da FPV).
A equipa vencedora desta edição do Espinho Open amealhou 20 mil dólares, bem como 800 pontos de qualificação
para os Jogos Olímpicos de 2020, agendados para o Japão.
Mais informações detalhadas/fotos/resultados em www.fpvoleibol.pt/openespinho2019
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Espinho Open 2019

Em femininos, a medalha de ouro na 11.ª edição do torneio de femininos do Espinho Open 2019 / ActivoBank foi
para a dupla da Rússia - país que venceu pela primeira vez em Espinho -, com Makroguzova/Kholomina a impor-se
(2-0: 21-17 e 21-16) às norte-americanas Claes e Sponcil. As brasileiras Ana Patrícia e Rebecca conquistaram a
medalha de bronze.
Nadezda Makroguzova: "É claro que estamos muito contentes e agradecemos a Portugal a oportunidade que
tivemos de mostrar o valor da nossa dupla“.
Rebecca Silva: "Estamos muito felizes com a medalha de bronze porque estamos envolvidas no apuramento para
os Jogos Olímpicos e este jogo era decisivo para continuarmos na frente desta dupla do nosso país. Neste jogo, o
ambiente esteve fantástico e o público é maravilhoso".
O Voleibol de Praia português esteve representado no Espinho Open 2019 pelas duplas Roberto Reis/Fabrício
«Kibinho» Silva, campeões nacionais em 2018, e Hugo Campos/João Pedrosa, 17.ºs classificados no Europeu 2019
de Sub-20, no Quadro Principal, e por Januário Silva/Fabrício Barros, na Fase de Qualificação.
Em femininos, as duplas Vanessa Paquete/Beatriz Pinheiro e Juliana Antunes/Tânia Oliveira disputaram o Quadro
Principal e Matilde Rodrigues/Mafalda Porto o Qualifying.
Em termos globais, o Espinho Open 2019 foi a 16.ª edição de masculinos e a 11.ª de femininos.
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#1 Januário Silva

#2 Fabrício Barros

#1 Hugo Campos | #2 João Pedrosa

#1 Roberto Reis | #2 Fabrício Silva (Kibinho)

#1 Juliana Antunes | #2 Tânia Oliveira

#1 Matilde Rodrigues | #2 Mafalda Porto

#1 Vanessa Paquete | #2 Beatriz Pinheiro

Gira-Volei

Campeões Nacionais
de Gira-Volei 2019!

O Encontro Nacional de Gira-Volei e Gira +, realizado nos
dias 1 e 2 de Junho no Estádio Municipal de Castelo de
Vide, consagrou os campeões nacionais de 2019.
Organizado pela Federação Portuguesa de Voleibol (FPV)
com o apoio da Câmara Municipal de Castelo de Vide

(CMCV) e a colaboração das Associações Regionais de
Voleibol, este culminar da época de Gira-Volei envolveu
perto de 700 participantes e de uma centena de
centros/clubes.

A entrega de prémios contou com a presença e colaboração
de António José Miranda, Vice-Presidente da CMCV, e de
Arnaldo Rocha, Director da FPV.
Como curiosidade, refira-se que os atletas da AV Guarda
subiram 13 vezes ao pódio e a AV Leiria foi a associação que
maior número de títulos conquistou (4), seguida de AV
Guarda (3), AV Porto e AV Viseu (2) e AVAL, AV Braga e AV
Viana do Castelo (1).
Ver campeões e associações em www.giravolei.com
"O Encontro Nacional é considerado a maior festa de
convívio dos jovens que praticam Voleibol e representa o
momento desportivo mais alto destes atletas", destacou
Jorge Florêncio, Coordenador Nacional do Gira-Volei.
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