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Deliberações da Direção 

 

 

 

Na Reunião de 18 de agosto de 2022, a Direção da FPV, deliberou por unanimidade 

dos presentes: 

 

 

1. REGULAMENTO DA CANDIDATURA À PARTICIPAÇÃO DIRETA NA I DIVISÃO 
 

Após apresentação e apreciação da proposta de alteração ao Regulamento da 

Candidatura à Participação Direta na I Divisão, foi a mesma aprovada por 

unanimidade dos presentes, ficando o mesmo com a seguinte redação: 
 

- A I Divisão será constituída pelas 14 equipas decorrentes do processo normal de 

disputa dos campeonatos nacionais, podendo o seu número ser alargado até ao 

máximo de 16 equipas por candidatura direta. 

- Em cada época desportiva, os clubes existentes ou novos clubes poderão candidatar-

se a integrar a I divisão, desde que satisfaçam as condições previstas pelo presente 

regulamento e existam vagas não preenchidas até esse máximo de 16. 

- Caso haja desistência de equipas na I divisão, as vagas criadas por essa desistência 

não serão preenchidas se o número total de equipas for igual ou superior a 12. 

(…) 

 

2. TRANSMISSÃO DE DIREITOS E DEVERES DO CLUBE CONDEIXA 
 

Após apresentação e apreciação do pedido de transmissão dos direitos e obrigações 

do Clube Condeixa para a Associação Ruínas Volley Clube e, tendo em consideração 

que: 

- Por deliberação da Assembleia Geral do Clube Condeixa em 01 de julho de 2022, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes, num total de 26 votos, a extinção da secção 

de Voleibol do Clube Condeixa; 

- Por deliberação da Assembleia Geral do Clube Condeixa em 01 de julho de 2022, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes, num total de 26 votos, a cedência dos 



direitos e obrigações dos direitos desportivos do Clube Condeixa, incluindo da equipa 

sénior, à Associação Ruínas Volley Clube; 

- Por deliberação da Assembleia Geral da Associação Ruínas Volley Clube, em 31 de 

maio e 11 de agosto de 2022, foi aprovado por unanimidade dos presentes, num total 

de 10 votos, a aceitação pela Associação Ruínas Volley Clube, dos direitos e obrigações 

desportivos do Clube Condeixa; 

Deliberou, a Direção da FPV, na sua reunião de 18 de agosto de 2022, aprovar a 

cedência dos direitos e obrigações da Secção de Voleibol do Clube Condeixa, incluindo 

da equipa sénior, para a Associação Ruínas Volley Clube. 

 

 


