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 Encontro Nacional de Gira-Volei regressou em força a Portimão. Mais de cinco Ocentenas de participantes, representando 51 centros dos distritos de Bragança, 
Braga, Viana do Castelo,  Vila Real, Porto, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Portalegre, Lisboa, Beja,  Évora, 
Algarve e Açores (Ilhas de Santa Maria e São Miguel), encheram de vida e alegria os 44 campos montados 
para esta Fase Final no Estádio  Dois Irmãos, em Portimão.
Por sua vez, o Encontro Nacional de Gira+ e a Kinder 
Cup 2009 realizaram-se na Guarda, tendo cerca de 350 
jovens espalhado magia nos 23 campos montados para o 
efeito no Parque Urbano do Rio Diz, como podes ver nas 
páginas centrais.

Na página 13, damos-te a conhecer os adversários das 
Selecções Nacionais nas fases de qualificação para as 
próximas edições dos Campeonatos da Europa de 
seniores e de juniores (masculinos e femininos).

Relativamente às próximas actividades, o Departamento 
Técnico da FPV vai continuar a realizar acções de 
formação e outros eventos por todo o país.
E vem aí o III Encontro Nacional  de Monitores de Gira-
Volei, iniciativa que terá lugar no final de Novembro e 
merecerá um destaque na próxima edição d'O Gira-Volei. 
Caso ainda não tenhas um exemplar desta ou de outras 
edições, podes consegui-lo através do nosso site.

Até à próxima!

Os teus amigos



A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) Lousada), Duarte Carvalho (CM Vila do Conde), 
organiza, no dia 28 de Novembro, o III Encontro Francisco Parreira (CM Miranda do Douro), Jorge 
Nacional de Monitores de Gira-Volei, iniciativa Antunes (CM Trofa) e Sérgio Bastos (CM Oliveira 
que receberá o devido destaque na próxima de Azeméis).
edição d'O Gira-Volei. 

A escolha para moderadores recaiu em Miguel 
O evento, a realizar no Auditório Fernando Jorge Cardo so  (D ire ctor  Técn ico Regional  da  
de Araújo Barros, na sede federativa, terá como As so ci aç ão  de  
principais destinatários responsáveis e monitores Voleibol do Por-
dos centros de Gira-Volei, dirigentes e directores to) e em Hugo 
técnicos das associações regionais de Voleibol, Silva e Leonel 
técnicos superiores das câmaras municipais, Salgueiro, am-
professores de todos os graus de ensino, alunos bos  re spon-
do Ensino Superior, atletas e outros interessados. sáve i s  pe la  

coordenação 
Sob o lema "O Gira-Volei nos Municípios", o III do Gira-Volei 
Encontro Nacional contará com prelectores de a nível naci-
nomeada, no que respeita ao trabalho autárquico, onal.
como Bruno Marante (Câmara Municipal da 

III Encontro Nacional
de Monitores de Gira-Volei



Encontro Nacional
Portimão vibrou com

o Gira-Volei



Passados dois anos, o Encontro Nacional de Gira-

Volei 2009 regressou à bonita cidade de Portimão 

nos dias 13 e 14 de Junho. Esta prova, organizada 

pela Federação Portuguesa de Voleibol e pela 

Câmara Municipal de Portimão (representada 

pelos incansáveis Professores Paulo Trindade e 

Hugo Sousa), foi um enorme sucesso já que aliada 

ao excelente tempo que se fez sentir houve boa 

disposição e um enorme fair-play.

Esta Fase Final foi muito disputada, tendo sido 

montados, no Estádio Dois Irmãos, em Portimão, 

44 campos, para cerca de 500 participantes 

pertencentes a 51 centros Gira-Volei dos distritos 

de Bragança, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, 

Porto, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Portalegre, 

Lisboa, Beja, Évora, Algarve e Açores (Ilhas de 

Santa Maria e São Miguel).

Na Cerimónia de Abertura, os jovens desfilaram 

pelo estádio com as placas identificadoras do 

distrito a que pertenciam. Presentes estiveram a 

Vereadora do Pelouro do Desporto da Câmara de 

Portimão, Isabel Guerreiro, e o capitão da 

Selecção Portuguesa, João José.

Isabel Guerreiro mostrou-se muito agradada com 

o regresso do Gira-Volei a Portimão:

"Bem-vindos a Portimão. Vocês são, a meu ver, 

todos campeões pois conseguiram chegar até 

aqui. Parabéns! Este é o segundo Encontro 

Nacional que organizamos e espero que se façam 

muitos mais aqui nesta bonita cidade. Espero que 

tenham uma boa jornada de desporto e de 

Voleibol e faço votos para que se divirtam, acima 

de tudo. Muito obrigada". 

Já João José desejou a todos que se divertissem:

"Queria dar os parabéns a todos os que aqui estão 

por terem conseguido chegar a esta Final.”



Equipas Vencedoras

8/10 anos (m) Rui Pedro | Leandro Martins Centro Escola EB2,3 Lamego

8/10 anos (f) Daniela Santos | Ana Gouveia Centro Escola EB2,3 Lamego

11/12 anos (m) João Comendinha | Diogo Palmeira Centro IE Juncal - Leiria

11/12 anos (f) Carla Pedroso | Rita Freitas Centro Col. D. Diogo de Sousa - Braga

13/15 anos (m) André Beleza | Jorge Ferreira Centro Juventude Malta - Porto

13/15 anos (f) Cassandra Silva | Patrícia Tomás Centro Escola EB2,3 Lamego

13/15 anos (m2) Luís Sousa | António Dias Centro Colégio de lamego

13/15 anos (f2) Silviane Pereira | Ana Almeida Centro Escola EB2,3 Lamego



Declarações dos vencedores

Daniela Santos / Ana Gouveia

"Este fim-de-semana correu muito  bem, já que não  perdemos nenhum jogo e assim fomos campeãs. Queríamos agradecer 
ao nosso treinador por  nos ter ajudado a  chegar até aqui. Portimão é fantástico e as  praias são espectaculares". 

Rui Pedro / Leandro Martins

"Foi um encontro espectacular porque vencemos,  este é um óptimo momento para nós. Algumas  duplas eram muito fortes,  
mas de qualquer maneira  conseguimos impor o nosso  jogo. Também fomos à praia e ontem estivemos na discoteca. Foi 
muito fixe".

Carla Pedroso / Rita Freitas

"Em primeiro lugar gostaríamos de agradecer à Professora Sara por nos ter  treinado. Gostámos muito deste fim-de-semana 
pois ganhámos. Já tínhamos ganho no escalão 8/10 anos no  ano passado, portanto para o ano há  mais de certeza". 

João Comendinha / Diogo Palmeira

"Esta é já a  segunda vez que somos  campeões nacionais de Gira-Volei e isso é uma sensação óptima. Gostaríamos de  
agradecer aos Professores Ricardo e João por tudo o  que fizeram por nós.  Fomos à discoteca, o que foi muito fixe, à  praia, 
passeámos, etc.".

Cassandra Silva / Patrícia Tomás

"Esta prova correu muito bem. Houve alguns jogos  que foram um pouco  complicados. O nosso muito  obrigada ao Professor 
Guilherme. Fomos à praia tomar banhos de sol. Foi muito giro". 

Silviane Pereira / Ana Almeida

"Foi um fim-de-semana muito fixe,  já que nos divertimos  muito. Houve algumas duplas  que eram muito fortes.  O Professor 
Guilherme foi um espectáculo durante todo o ano, obrigado". 

Luís Sousa / António Dias

"Em relação aos outros Encontros Nacionais, este foi  o melhor em que  nós estivemos. Nós já  participamos em várias provas 
há algum tempo. Houve mais entreajuda e fair-play entre as equipas. Foi, acima de tudo, muito divertido".



Gira+ e Kinder Cup:
Guarda definiu os melhores





O Encontro Nacional de Gira+ e a Kinder Cup Coimbra. Simultaneamente e no mesmo local, 

20 09  re al iz ar am -s e na  Gu ar da , ma is  realizou-se o Encontro Nacional de Gira +. O 

concretamente no Parque Urbano do Rio Diz, projecto Gira + veio dar continuidade ao nível 

onde cerca de 350 jovens espalharam magia II do Gira-Volei, permitindo que os atletas 

nos 23 campos montados para o efeito. possam prosseguir com a prática do Voleibol e 

A Kinder Cup, actual designação do Voleibol ao assim aprender ou aperfeiçoar as técnicas  

ar livre, pretende diversificar geografi- utilizadas no nível II. Tenta ainda orientar os 

camente o Voleibol, bem como os locais de jovens praticantes no sentido de integrarem 

prática, que habitualmente se centram nos fu tu ro s cl ub es . For am  75  as  du pl as  

pavilhões desportivos ou praias, levando-os às provenientes dos centros Gira-Volei que 

praças e jardin s de todo o país numa marcaram presença no 2.º Encontro Nacional 

competição aberta, que se deseja constitua de Gira +: IE Jota, Grupo Desportivo Faro 21, 

uma fes ta de prom oção, c ooper ação e Calvo - Afonso Paiva, Cooperativa Ancoren-

ocupação de tempos livres dos jovens. sis, Agrupamento de Escolas Brás Garcia de 

Duzentos foi o número de atletas provenientes Mascarenhas e as escolas 

das Associações de Vo l e i b o l d e Latino Coelho - 

Porto, Viana do Castelo, Lam ego , 

Madei ra ,  Braga e  Jú l i o  



Dantas - Lagoa, Santa Cruz do Douro, Europeia de Voleibol, Luís Muchaga, e o 

Ermesinde, Sequeira - Guarda, Dinis da Director Técnico Nacional, Daniel Lacerda, 

Fonseca, o Clube Caça e Pesca - Régua e o juntamente com a equipa de arbitragem dos 

ADC Vila do Conde. jogos entre Portugal e a Bielorrússia, 

Os atletas ficaram alojados no Estádio marcaram presença e fizeram questão de 

Municipal, sendo que os mais aventureiros participar activamente no evento. Os prémios 

preferiram o Parque de Campismo da Guarda, dos venc edor es fora m entr egue s pelo s 

durante dois dias quentes, mas com muito directores da FPV, Amélia Melo e Joaquim 

vento à mistura. Todos foram unânimes na hora Pacheco, e pelos técnicos da autarquia 

de felicitar a organização do evento, que ficou egitaniense. Os campeões nacionais serão 

a cargo da Federação Portuguesa de Voleibol homenageados na Gala da FPV.

(FPV) e da Câmara Municipal da Guarda.

No Gira+, algumas duplas constituídas por 

professores defrontaram os seus próprios 

alunos, mas o fair-play e o divertimento foram 

constantes, como não poderia deixar de ser. 

No final, Lamego destacou-se novamente, ao 

registar duas duplas vencedoras.

Os atletas marcaram também presença no 

Pavilhão Municipal de S. Miguel para assistir 

aos jogos entre Portugal e a Bielorrússia, com 

a vitória a sorrir a Portugal nos dois jogos 

disputados. O Supervisor da Confederação 

Declarações Kinder Cup

Carlota Nobrega/Débora França (Iniciados Femininos - Madeira)

"Correu bem, fizemos uma viagem muito longa de  manhã, o que foi  "mau", porque jogámos à tarde, mas correu bem. 
Dedicamos esta vitória aos  nossos pais.”

Luís Gomes/David Marques (Iniciados Masculinos - Esmoriz GC)

"Foi bom estar aqui, estivemos todos no convívio, conhecemos muitas pessoas. Foi uma vitória difícil, com alguma sorte  à 
mistura, mas merecemos... Dedicamos esta vitória a uma dupla da nossa equipa,  Pedro Moreira/Ricardo Miranda.”

Camila/Filipa (Infantis Femininos - Castelo da Maia GC)

"Gostámos desta experiência, foi  divertido e engraçado. As  duplas eram acessíveis, umas  mais difíceis do que  outras, mas 
conseguimos superar as dificuldades.  Queremos agradecer aos nossos pais, que nos acompanharam até aqui, e à  
organização, que nos proporcionou esta  prova.”

Luís/Leandro (Infantis Masculinos - Evaristo Nogueira, Guarda)

"O fim-de-semana correu-nos muito bem. Foi muito fixe e nós gostámos de participar. O prémio?  Dedicamos a si (Vânia  
Ramalho/Volei.tv).”



Mariana Filipe/Mariana Falcão (Juvenis Femininos - SC Braga)

"O fim-de-semana foi uma coisa muito bonita, serviu para nos unir, houve muita  dinâmica de equipa, muita  comunicação. 
Convivemos com as outras  pessoas que estão aqui.  Mas o melhor foi  termos sido campeãs, foi  mesmo bom, pois o  ego fica 
lá em cima... Nós  merecemos, trabalhámos muito para isso. Foi muito bom.
Agradecemos à Professora Guilhermina Rodrigues, aos nossos pais  e a Deus.”

Rui Faria/Vítor Silva (Juvenis-Vitória SC)

"Este ano, o torneio  foi mais complicado do  que o do ano  passado. Em termos de  organização, foi melhor pela localização. 
Este local é um espectáculo para jogar e para se conviver.
[Vítor Silva] Agradeço aos  meus pais, porque foram eles que garantiram o  transporte.”

Raquel/Maria João (Juniores Femininos - Juventude Pacense)

"A organização esteve muito bem, o espaço é  bom. Comparado com alguns  nacionais em que eu  estive, de um modo  geral, 
esteve tudo melhor. Tivemos pena porque houve duplas do nosso escalão  que não vieram e,  por isso, a competição  foi muito 
a "Norte", mas mesmo assim achamos que foi  positivo e ficámos muito  felizes porque conseguimos o título. Aproveitamos 
para dedicar o prémio  ao nosso treinador, José Bessa.”

Diogo Carvalho/Francisco Fabião (Juniores Masculinos - AS S. Mamede)

"Foi um fim-de-semana agradável. Fomos campeões e esse era o  nosso objectivo. Houve duplas  que não puderam 
apresentar o seu melhor  nível, porque sentiram problemas físicos, mas outras dificultaram-nos  muito os jogos. Esta  vitória é 
dedicada a nós e...  chega".

Duplas Gira+

Patrícia Porfírio/Joana Carvalho (16/18 Femininos Gira+ - Latino Coelho, Lamego)

"Gostámos muito deste fim-de-semana.  Achámos que a competição  é uma óptima oportunidade  para promover o Voleibol, 
que é actividade que  gostamos de praticar. Este título custou-nos  muito a conseguir, pois todas as  duplas têm muito valor. 
Jogámos com algumas da nossa escola e isso também nos  custou muito. Fizemos alguns sacrifícios, por exemplo, ontem 
(sábado), fomos sair, mas deitámo-nos cedinho para descansar, para que hoje estivéssemos no nosso melhor. Este ano foi  
melhor em tudo, desde  o tempo à organização.  Dedicamos este título aos  nossos professores e a quem sempre nos apoiou”

João Silva/Pedro Russo (16/18 Masculinos Gira+ - Guarda)

"Foi uma competição renhida, os adversários estiveram todos à  altura e gostámos muito  do fim-de-semana. Quero mandar 
beijinhos para a minha  família (risos) aos meus  pais e à minha  irmã e agradeço ao  professor Nuno Lemos, beijinhos para ele 
também (risos).”

Filipe/Sérgio (16/23 Gira+ - Latino Coelho)

"O fim-de-semana foi óptimo,  agradável, o tempo estava  bom, a noite aqui  é agradável. Os jogos  foram razoáveis, não 
houve confusões, tudo calmo... Adorámos!".



Portugal organiza poules
do Europeu 2010/11

A Federação Francesa de Voleibol (FFVB) organizou o IV Colóquio "Baby et 
Mini-Volley", destinado ao debate e troca de experiências entre clubes e 
treinadores que trabalham com os mais jovens e, conhecedora da 
importância das iniciativas que visam a iniciação da modalidade, solicitou 
dados actualizados do Gira+ e igualmente do Gira-Volei.
Na terceira edição do "Baby et Mini-Volley", realizada no ano passado em 
Saint-Brieuc, os técnicos responsáveis pelo Gira-Volei a nível nacional 
fizeram a apresentação do projecto português a uma interessada plateia 
formada por técnicos e dirigentes de clubes estrangeiros presentes no 
colóquio.

Colóquio de Baby et Mini-Volley 

Na fase de qualificação para o Campeonato da a 11 de Abril de 
Europa de 2010/2011 de Seniores Masculinos,  2010. As nossas 
Portugal disputará a 1.ª volta da 2.ª fase, a realizar juniores  estão 
de 21 a 23 de Maio de 2010, na Macedónia,  e inseridas  na  
depois, de 28 a 30 de Maio, os jogos da 2.ª volta, na Poule C, junta-
Holanda. Portugal ficou inserido na Poule F, mente com a  
juntamente com as selecções da Holanda, da Alemanha,  a  
Macedónia e da Suécia. Se ficar em primeiro na Holanda, a Bul-
poule, Portugal apurar-se-á directamente para a gária, a Espanha 
Final; se for segunda classificada, a nossa selecção e a Suíça,  a 
terá de defrontar o 2.º classificado da Poule D, disputar na Suí-
composta por Alemanha, Estónia, Montenegro e ça, enquanto a 
pelo vencedor do jogo Dinamarca-Croácia. Selecção Nacional de Juniores Masculinos jogará na 

Poule C, a disputar no nosso país, com a Croácia, a 
Em seniores femininos, Portugal está na Poule F, Turquia, a Estónia, a Ucrânia e o Finlândia.
juntamente com a Bulgária, a  Grécia e a Finlândia. A Se ficar  em primeiro na poule, Portugal apurar-se-á 
primeira volta será disputada em 21 a 23 de Maio de directamente para a Final; se forem segundas ou 
2010 e a segunda em 28 a 30 de Junho de 2010, terceiras classificadas, as nossas selecções terão de 
sendo Portugal e a Bulgária os organizadores. disputar a 3.ª Ronda, que compreende poules de 
Se ficar em primeiro na poule, Portugal apurar-se-á quatro selecções.
directamente para a Final; se for segunda  
classificada, a nossa selecção terá de defrontar o 2.º As finais do Campeonato da Europa de Seniores 
classificado da Poule B, composta República Checa, serão disputadas na Itália e Sérvia (femininos) e na 
França, Hungria e Áustria. República Checa e Áustria (masculinos),  enquanto 
Na fase de qualificação para o Campeonato da as de juniores terão por palco a Bielorrússia, em 
Europa de 2010 de Juniores, em femininos, Portugal masculinos, e a Sérvia em femininos. 
entrará somente na 2.ª fase,  que será disputada de 6 








