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sta é uma edição triunfal! E
Na página 13, assinalamos a vitória histórica da Selecção 
Nacional de Seniores Masculinos na Liga Europeia 2010, 
bem como a Medalha de Prata conquistada pela dupla de 
Voleibol de Praia Joana Neto / Mariana Alexandre no 
Europeu de Sub-18.

Nas páginas 3 a 8, poderás recordar – ou, se não pudeste 
estar presente, ficar a conhecer o que se passou – o 
Encontro Nacional de Gira-Volei, que se realizou em 
Castelo de Vide e foi o maior de sempre, com cerca de 650 
jovens oriundos de mais de 70 Centros Gira-Volei dos 
distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Viana do Castelo, 
Porto, Coimbra, Guarda, Viseu, Santarém, Castelo Branco, 
Leiria, Lisboa, Beja, Faro e Região Autónoma do Açores.

Nas páginas 9 a 12, ficarás a conhecer as incidências dos 
Encontros Regionais de Beja, Freixo de Espada à Cinta, 
Guarda e Ourém, bem como do Encontro Municipal de 
Óbidos.

E não te esqueças – caso ainda não tenhas um exemplar desta ou de outras edições, podes consegui-lo 
através do nosso site (www.giravolei.com). Aproveita também para ver as actualizações do Gira-Volei no 
Facebook, Twitter e na Comunidade Virtual Gira-Volei…

Até breve!

editorial



Beleza de Castelo deBeleza de Castelo de

Encontro NaEncontro Na

Guarda, Viseu, Santarém, Castelo Branco, Leiria, 
Festival da juventude Lisboa, Beja, Faro e Região Autónoma do Açores.

A prova teve lugar no Estádio Municipal de 

Nos dias 19 e 20 de Junho a vila de Castelo de Castelo de Vide, rodeado de bonitas montanhas, 

Vide recebeu o Encontro Nacional de Gira-Volei onde se montaram 46 campos. Os jovens, na 

2010. Esta prova, que foi organizada pela FPV e abertura do Encontro Nacional, desfilaram pelo 

pela Câmara Municipal de Castelo de Vide, estádio com as placas identificadoras do distrito a 

resultou num grande sucesso, já que, para além que pertenciam. De salientar a grande ajuda 

das excelentes condições atmosféricas que se prestada pelos funcionários da Câmara Municipal 

fizeram sentir naquela vila alentejana, houve de Castelo de Vide na logística da prova.

muita competição e fair-play.

O Vereador de Desporto da Câmara Municipal de 

Este foi o maior Encontro Nacional de sempre, Castelo de Vide, Daniel Silva, mostrou-se 

com cerca de 650 jovens oriundos de mais de 70 bastante agradado com este Encontro Nacional: 

Centros Gira-Volei dos distritos de Bragança, Vila “Esta prova correu muito bem e para nós é uma 

Real, Braga, Viana do Castelo, Porto, Coimbra, satisfação muito grande ver estas crianças e 



jovens aqui, em Castelo de Vide, que, como se O Coordenador Nacional do Gira-Volei, Leonel 

sabe, é uma terra do interior do país que sofre da Salgueiro, também estava bastante satisfeito 

falta de juventude. Em termos da actividade, esta com este Encontro Nacional e com os vários 

prova foi muito boa, muito graças aos funcionários Encontros Municipais e Regionais do Gira-Volei:

da Câmara Municipal e evidentemente à “Este foi um ano muito positivo, apesar de para 

experiência dos elementos da Federação todos os elementos ligados ao Gira-Volei ter sido 

Portuguesa de Voleibol, que demonstram ter um pouco cansativo, mas o trabalho para nós não 

muita experiência neste tipo de organizações”. é problema. Foi uma época muito intensa, 

Para a vila alentejana, este encontro foi também principalmente o mês de Maio, em que tivemos 

muito positivo: “A Câmara Municipal tentou fazer cerca de 20 provas, que culminaram agora com 

um investimento, uma aposta, em modalidades esta final em Castelo de Vide. Este ano, para além 

mais alternativas, como é o caso do Voleibol. E do nível da qualidade, do aumento do número de 

agora, com toda esta festa e a vossa organização, participantes há que salientar um enorme fair-

com os miúdos todos entusiasmados, a própria play. Os professores encaram a competição de 

promoção deste evento, as pessoas começam a uma forma diferente, pois ganhar já não é o mais 

interessar-se mais por esta modalidade”. importante, o que interessa é fazer as crianças 

Vide agradou a todosVide agradou a todos

cional 2010cional 2010



felizes. Neste Encontro Nacional isso notou-se, já 

que não houve problema nenhum, portanto, penso 

que estamos no caminho certo, ou seja, a fazer 

crescer o Voleibol”.

Em relação ao futuro, Leonel Salgueiro, mostra-se 

muito confiante: ”O grande objectivo do Gira- vontade manifestada pela Câmara em avançar 

Volei é fazer com que os clubes tenham mais com o Gira-Volei e provavelmente em criar um 

gente nova a praticar Voleibol, e nós estamos a clube de Voleibol. O melhor arranque foi este 

trabalhar, ano após ano para tentar levar esta Encontro Nacional, já que tivemos aqui cerca de 

modalidade até terras onde não é muito 650 jovens a praticar Gira-Volei, durante dois 

conhecida. Se conseguirmos que os clubes dias, com perto de 50 campos montados num 

apareçam por intermédio do Gira-Volei, isso já é estádio com uma paisagem fantástica, portanto, 

muito bom. Aqui, em Castelo de Vide, houve uma nada melhor do que esta actividade”.



FEMININOS

MASCULINOS

8-10 anos: Carolina Morais / Sandra Moutinho - Escola EB 2/3 Lamego

11-12 anos: Inês Silva / Joana Rebelo – Escola Evaristo Nogueira

13-15 anos (nível I): Cassandra Silva / Patrícia Tomás – Escola EB 2/3 Lamego

13-15 anos (nível II): Inês Caetano / Mariana Pires – Instituto Educativo Juncal

8-10 anos: Rui Guedes / Luís Teixeira – Escola EB 2/3 Lamego

11-12 anos: David Dias / Leonardo Silva – Escola Secundária Latino Coelho

13-15 anos (nível I): Luís Martins / Leandro Almeida - Escola Evaristo Nogueira

13-15 anos (nível II): Vasco Costa / Luís Vendeiro – Escola da Sequeira – Guarda





« «DeclaraçõesDeclarações

Paulo Trindade – Amigos de Voleibol de Portimão – “Como amante do Voleibol, penso que esta é uma modalidade que faz 
falta em todo o país portanto acho que a FPV, fez muito bem em trazer o Encontro Nacional para esta vila e como pode 
ver-se, os jovens estão muito entusiasmados. A minha dupla está a portar-se muito bem, só temos vitórias, mas isso não 
é o mais importante, eu espero é que eles se divirtam”.

Dulce Albuquerque – Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital – “Este Encontro Nacional em Castelo de Vide é 
muito importante para incentivar os alunos a praticarem a modalidade e sobretudo a praticarem desporto”. 

Nuno Reininho – Escola Secundária de Amares – “Tenho que dar os meus parabéns à FPV, por todas as provas que 
tem feito em Gira-Volei, porque são óptimas. São momentos de convívio fantástico para os miúdos, para muitos deles 
são oportunidades quase únicas de visitarem o país, que noutra situação, e estou a falar de jovens de Amares, não 
teriam a oportunidade de conhecerem. O espírito desportivo que se vive aqui é fantástico. O grande objectivo foi cumprido, 
os jovens estão a jogar, a divertir-se e vão regressar certamente satisfeitos”.

Carla Francisco – Clube Desportivo Faro XXI – “Estão aqui muitos miúdos, por isso, a nível de convívio está 
fantástico. Acho muito giro, pois as minhas duplas, apesar de não apresentarem bons resultados, estão a divertir-se 
muito. Foram campeões regionais mas agora derraparam. Também este foi o primeiro ano em que praticaram Gira-
Volei, mas para o próximo vai tudo ser diferente”.

Sandra Moutinho / Carolina Morais – Vencedores 8/10 anos Femininos – “Gostamos muito de estar aqui. e de Castelo 
de Vide. Queremos dedicar este prémio ao professor Guilherme e à professora Ivone”.

Luís Teixeira / Rui Guedes - Vencedores 8/10 anos Masculinos – “Acho que este dia foi muito complicado, pois havia 
equipas muito boas, esforçámo-nos para ganhar esta prova e foi o que aconteceu. Estivemos um bocado nervosos, por 
isso, a vitória tem outro sabor. Com esforço e dedicação tudo se consegue”.

Inês Silva / Joana Rebelo - Vencedores 11/12 anos Fem. – “Este fim-de-semana correu muito bem, foi fixe, ganhámos e 
esperamos poder repetir no próximo ano. Queremos dedicar esta vitória ao professor Miguel. Divertimo-nos muito”.

David Dias / Leonardo Silva - Vencedores 11/12 anos Masculinos – “Foi muito bom termos vencido este Encontro 
Nacional, pois foi muito difícil. Esta terra é muito bonita. Este prémio é dedicado ao nosso treinador Alfredo”.

Cassandra Silva / Patrícia Tomás - Vencedores 13/15 anos (Nível I) Femininos – “Esta já é a terceira vez que nós somos 
campeãs em Fases Finais do Gira-Volei. Foi um pouco difícil mas com muita confiança conseguimos vencer. Foi um fim-
de-semana altamente e divertimo-nos imenso”.

Luís Martins / Leandro Almeida - Vencedores 13/15 anos (Nível I) Masculinos – “Foi muito bom, esta já é a terceira vez 
que ganhámos esta competição. Castelo de Vide é uma terra bastante bonita, a organização é muito boa, como sempre. 
Dedicamos esta vitória aos professores David e Miguel”.

Inês Caetano / Mariana Pires - Vencedores 13/15 anos (Nível II) Fem. – “Queremos agradecer aos nossos treinadores, 
Ricardo Riachos e João Santos, e também às pessoas com quem treinámos ao longo deste ano e que nos ajudaram a 
evoluir. Gostamos bastante de Castelo de Vide, este estádio é fantástico e as outras duplas eram muito simpáticas”.

Vasco Costa / Luís Vendeiro - Vencedores 13/15 anos (Nível II) Masculinos – “Este fim-de-semana foi muito bom, numa 
vila muito bonita, por isso, tivemos muito prazer em cá estar. Queríamos também agradecer ao Gira-Volei, que nos 
proporcionou há cinco anos a nossa primeira ida à praia a Oeiras. Já fomos a quatro nacionais e conhecemos partes do 
país que doutra forma não conheceríamos. Dedicamos este prémio ao professor Nuno Lemos, que, além de ser nosso 
treinador, é um grande amigo”.

« «



Guarda seleccionada
Encontro Regional

A Federação Portuguesa de Voleibol e a Câmara Municipal da Guarda organizaram, no dia 19 de Maio, 

o Encontro Regional da Guarda. Esta prova decorreu no bonito Parque Urbano do Rio Diz.

Foi um Encontro Gira-Volei bastante movimentado, pois cerca de 300 jovens, provenientes de seis 

centros, mostraram muita vontade de jogar e sobretudo de se divertir. 

Quem também esteve presente a assistir a este torneio foram duas jogadoras da Selecção Nacional, 

Renata Guerreiro e Bonémia Gomes. Esta última mostrou-se bastante agradada com a competição: 

“Gostei muito deste encontro, os miúdos estão muito dedicados a praticar Voleibol e nota-se que eles 

gostam muito do que fazem. Penso que são actividades como estas que podem trazer muito para o 

futuro deste desporto”.

Encontro Regional
Guarda seleccionada

Luis Venâncio – Técnico Superior de Desporto da CM Guarda – “Do ponto de vista do plano desportivo que 
temos na autarquia, é sempre bom realizarmos eventos que movimentem grandes massas de jovens. Há algumas 
escolas que apostam, e bem, no Gira-Volei, por isso é necessário continuar a trabalhar”.

David Oliveira – Escola Evaristo Nogueira – “As condições que nos apresentaram aqui são fantásticas para este 
tipo de evento, que foi muito bem conseguido. Os miúdos conseguem assim divertir-se mais, o espaço é muito 
amplo e, no global, creio que correu tudo muito bem”.

Carlos Mariano – Escola Dr Guilherme Correia de Carvalho – “É um evento muito engraçado. Foi muito bem 
organizado e é uma óptima ideia para promover o Voleibol através do Gira-Volei. Foi a primeira vez que participámos 
e gostámos muito”.

Bruna Ribeiro / Mónica Marques – Vencedoras 8-10 anos, Femininos – “Este dia correu muito bem, já que 
ganhámos todos os jogos a duplas difíceis e até a rapazes. Foi muito divertido”

Dany Monteiro / André Vicente – Vencedores 11/12 anos, Masculinos – “Foi um bom torneio para nós, embora 
da parte da manhã tenhamos passado por um susto, mas depois lá conseguimos resolver e vencemos. Queremos 
dedicar esta vitória aos nossos colegas e a todos que nos apoiaram”.

Ana Loureiro / Inês Martins - Vencedoras 13/15 anos (nível II), Femininos – “Gostei muito deste dia. Penso que 
as duplas poderiam estar um pouco mais fortes, já que foi um pouco fácil para nós vencermos…”.

Declarações



Beja estimulante
A FPV e a Câmara Municipal de Beja organizaram, no dia 26 de Maio, o Encontro Regional de Beja, no 

espectacular Parque da Cidade, onde, beneficiando do bom tempo, cerca de 200 jovens, provenientes 

de dez Centros Gira-Volei, conviveram e competiram. 

Encontro Regional

Pedro Jorge – Professor da Associação Respostas Terapêuticas – “Do meu ponto de vista, o Encontro Regional de Beja 
é uma competição muito gira, engraçada. Tanto a nível desportivo como a nível social, creio que actividades destas são muito 
importantes. Numa instituição com os cuidados como a nossa tem de ter, toda a actividade desportiva para eles é boa, 
porque distrai-os do dia a dia deles, que é bastante complicado. Portanto, o Gira-Volei é sempre uma actividade bastante 
boa para eles, tanto a nível mental como a nível físico”.

Eduardo Jamal – Professor da Escola EBI Santiago Maior – “Penso que é uma óptima actividade, um excelente encontro 
porque estimula a participação dos alunos e divulga a modalidade, por isso, estou convencido que é extremamente 
importante. Acho que tanto o Gira-Volei como o Voleibol têm um grande futuro em Beja, pois é uma questão de quererem 
implementar a modalidade, mas penso que hoje estes jovens deram uma prova disso já que há muita adesão ao Gira-Volei, 
não só em Beja, mas também nos outros distritos do Alentejo e do Algarve”.

Regina Mendonça – Professora Escola EB 2/3 de Mértola – “Eu penso que este encontro está a correr muito bem, os 
miúdos estão a gostar e acho que é de repetir. Nós só começámos as actividades do Gira-Volei mais ou menos a meio deste 
ano, portanto, ainda estamos a começar, mas penso que no próximo ano lectivo vai arrancar com toda a força”.

Patrícia Leal / Mafalda Hokia - Gira+ (19-23 anos) – “Este dia correu-nos muito bem, já que ganhámos todos os jogos. 
O único problema aqui foi o vento, que estava um pouco forte. Esperamos vencer na Final do Gira+”.

José/Gonçalo Piteira – 8-10 anos – “Ficámos em segundo lugar, mas foi muito divertido já que gostámos muito de estar aqui”.

Inês Carolina / Jéssica Gonçalves - 11-12 anos – “Gostámos muito do dia de hoje, já que nos divertimos imenso. 
Algumas duplas eram muito difíceis, mas nós conseguimos dar a volta e vencer. Viva Castro Verde!”. 

Declarações



A Federação Portuguesa de Voleibol, a Câmara 

Municipal da Óbidos e a Escola EB 2/3 Secundária 

Josefa de Óbidos, organizaram, no dia 17 de Maio, o 

Encontro Municipal de Óbidos. Esta prova decorreu no 

campo de futebol daquela localidade da Estremadura.

Foi uma prova Gira-Volei bastante movimentada, pois 

cerca de 400 jovens (200 em competição), de cinco 

centros, estiveram muito animados com a competição. 

No final, Margarida Reis, professora da Escola Josefa 

de Óbidos, referiu: “Penso que este encontro é muito 

importante para a divulgação do Voleibol, principal-

mente aqui em Óbidos, já que é uma modalidade ainda 

pouco praticada. Fundamentalmente, também serviu para mostrar aos alunos que existe uma dinâmica muito 

diferente daquela a que eles estão mais habituados com outras modalidades. Mas o que também é verdade é 

que existe aqui uma equipa de desporto escolar onde já estão a dar os primeiros passos em Voleibol”.

A Federação Portuguesa de Voleibol e a Câmara 

Municipal de Ourém organizaram, no dia 2 de Junho, o 

Encontro Regional de Leiria / Santarém em Ourém. 

A prova, que decorreu no bonito Parque Linear (largo 

da feira), foi muito bem disputada pelos cerca de 150 

participantes, representando seis Centros Gira-Volei.

Vânia Oliveira – Técnica Superior de Desporto da 

Câmara Municipal de Ourém – “Para quem 

organizou, este encontro tem um significado bastante 

importante, tendo em conta que o grande objectivo 

deste Encontro Regional é o de levar o Gira-Volei para 

as escolas primárias e, a médio prazo, que os clubes 

da região comecem a apostar no Voleibol”.

Encontro Municipal
Primeiros passos em Óbidos

A aposta de Ourém
Encontro Regional



A FPV e a C. M. Barcelos organizaram em Barcelos, 

no dia 5 de Junho, o Encontro Regional de Braga, que 

decorreu na Avenida da Liberdade (Porta Nova), onde 

os cerca de 300 participantes de 17 Centros Gira-Vo-

ei, para além de competirem se divertiram bastante.

Rui Maia – Técnico de Desporto da Câmara 

Municipal de Barcelos - “O Gira-Volei é bastante 

importante, pois põe os miúdos a praticar desporto e 

incentiva-os nesta actividade. Devemos promover 

cada vez mais a prática deste desporto nas escolas. O 

nosso grande objectivo é fazer com que o Gira-Volei 

faça parte das actividades escolares”.

Na véspera deste Encontro Regional realizou-se o Encontro Municipal, no qual esteve também presente um 

nome conhecido do Voleibol, Francisca Esteves, jogadora do GDC Gueifães e professora da Escola EB 1 

Galegos Stª Maria. “Os miúdos portaram-se muito bem e está tudo a correr bem. Reunimos aqui muitas 

crianças a penso que estes encontros são muito bons porque os jovens começam a ter um primeiro contacto 

com esta modalidade. Na minha escola, o Centro Gira-Volei está a ser desenvolvido de uma forma bastante 

positiva. É de momentos como estes que o Voleibol precisa para se desenvolver”, referiu a atleta.

A FPV, a C.M. Freixo de Espada à Cinta e a Delegação da FPV de Bragança organizaram, no dia 12 de Junho, 

o Encontro Regional de Bragança em Freixo de Espada à Cinta, no Pavilhão Gimnodesportivo local.

Liliana Madeira/Andreia Rodrigues - Câmara Municipal de Miranda Do Douro – “Não foi muito difícil, 

pois nós trabalhámos muito e já nos entendemos muito bem”.

Nuno Ferreira – Técnico Superior de Desporto da C.M. Freixo de Espada à Cinta – “A Câmara assinou 

um acordo com a Federação e isso começa agora a dar os seus frutos. No ano passado tivemos aqui um jogo 

de Voleibol entre Portugal e Espanha, em Cadetes Femininos, e agora este Encontro Regional Gira-Volei, o que 

serviu, e muito, para trazer esta modalidade para a região. Este encontro foi muito positivo, pois vieram 

crianças de muitos distritos, que praticaram Gira-Volei, trocaram experiências e, sobretudo, conviveram”.

Encontro Regional
17 Centros em Barcelos

Experiências e convívio em Bragança
Encontro Regional



Selecção Nacional
vence Liga Europeia 2010

A Selecção Nacional de Seniores Masculinos 

venceu, no dia 17 de Julho, na cidade espanhola 

de Guadalajara, a Espanha por 3-1 (23/25, 

25/23, 25/18 e 25/21), conquistando o troféu 

de vencedor da Liga Europeia de 2010 e o seu 

primeiro grande título em competições internacio-

nais disputadas sob a égide da FIVB ou da CEV. 

Em 2007, Portugal tinha sido 2.º classificado, ao 

perder, na «negra», 18-20 com a... Espanha, e em 

2009 tinha sido 3.º classificado.

Em terceiro lugar ficou a Turquia, que bateu a 

Roménia por 3-2 (25/19, 22/25, 17/25, 25/16 e 

15/13). Este triunfo histórico, devidamente rega-

do com champanhe, acaba por ser o corolário 

lógico do percurso da Selecção este ano: 18 

vitórias em 20 jogos disputados: cinco em seis 

jogos na fase de qualificação para o Europeu de 

2011 - a quarta presença da Selecção Nacional 

em edições do Europeu, a primeira por qualifica-

ção directa, e a segunda sob o comando técnico 

de Juan Diaz - e, agora, a vitória na Liga Euro-

peia, com 13 vitórias em 14 jogos!

Voleibol de Praia
Mariana e Joana vice-campeãs europeias

Mariana Alexandre e Joana Neto rubricaram uma página de ouro 

no desporto português ao alcançarem, pela primeira vez no historial 

do Voleibol de Praia nacional em femininos, a medalha de prata no 

Europeu Sub-18 na praia do Edifício Transparente, no Porto. 

"Foi uma emoção muito grande e uma sensação única nas nossas 

vidas. Chorámos quando vimos a bandeira de Portugal na cerimónia 

de entrega de prémios e acreditamos que somos motivo de orgulho 

para os portugueses. Gostávamos de agradecer às nossas colegas 

que treinaram connosco porque foram muito importantes na nossa evolução, aos nossos treinadores, pelo seu 

apoio, ao pessoal da Federação que nos tem  vindo a ajudar, a apoiar e a dar força nos jogos, aos nossos familiares, 

que sempre estiveram presentes, e ao público, que foi inexcedível no apoio ao longo da competição”, salientaram 

Joana e Mariana.

PRÉMIOS INDIVIDUAIS

Valdir Sequeira – Melhor Jogador

João José – Melhor no Ataque

João Malveiro – Melhor no Bloco

André Lopes – Melhor na Recepção






