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 Encontro Nacional de Gira-Volei está aí e promete ser ainda melhor do que o Odos anos anteriores. Espero que a tua dupla esteja apurada e que possas 
desfrutar, em Oeiras (14 e 15 de Junho), de bons jogos e do convívio com os teus amigos e amigas. Joga 
sempre para vencer, mas não te esqueças de que os verdadeiros campeões são aqueles que sabem lidar 
tanto com as vitórias como com as derrotas e que o mais importante é participares, com fair-play, 
nesta verdadeira festa do desporto, juntamente com os teus amigos.
 
Neste número d' O Gira-Volei, damos-te a conhecer o que se passou no 
Campo de Férias, que decorreu em Miranda do Douro, e os 
eventos realizados em Lamego, Resende, Régua, Juncal, 
Penafiel, Celorico de Basto, Famalicão, Cantanhede, 
Castelo de Paiva, Paço de Sousa, Penela e Sines.

Na página 13 podes conhecer os premiados do 
"Força Volei", um movimento criado pela 
Federação Portuguesa de Voleibol com o intuito 
de apoiar a Selecção Nacional e aproximar ainda 
mais os adeptos dos jogadores.

Tudo isto em 16 páginas todas a cores. Na tua 
revista!

E s c r e v e - n o s  p a r a  o  e - m a i l  
giravolei.fpv@mail.telepac.pt a dar a tua 
opinião e sugestões para a revista ficar 
mais ao teu gosto. Não te esqueças, caso 
ainda não tenhas um exemplar desta 
edição, podes consegui-lo através do nosso 
site (www.giravolei.com).

Até à próxima!
O teu amigo



Encontro Municipal
Lamego reúne 400

O Encontro Municipal de Lamego, que decorreu 
no Pavilhão Desportivo Álvaro Magalhães, no dia 
29 de Abril, juntou mais de quatro centenas de 
jovens praticantes de Gira-Volei.

A competição, organizada conjuntamente pela 
Lamego Convida - Empresa Municipal, Edilidade 
lamecense, Federação Portuguesa de Voleibol e 
Escola Superior de Educação de Viseu - Pólo de 
Lamego/Curso de Desporto, apurou as duplas 
para o Encontro Regional de Viseu, disputado no 
Peso da Régua.

Paralelamente ao encontro, os participantes 
puderam desenvolver outro tipo de actividades 
recreativas, já que foram montados insufláveis, 
uma cama elástica e uma parede de escalada.

Municipal de Resende e a FPV, mais de cem 
atletas de Gira-Volei competiram entre si, aliando 
à boa disposição o objectivo de se prepararem 
para o Regional de Viseu, realizado no Peso da 
Régua. 
Devido às más condições climatéricas, o local 
escolhido para a realização da prova foi o 
Pavilhão Municipal de Resende.

O Vereador Fernando Teixeira, representante da 
autarquia, entregou prémios aos vencedores e 
lembranças a todos os participantes, que tiveram 
ainda direito a um lanche, para repor as 
"energias".

Os encontros municipais realizados em Resende A diversão e o entusiasmo com que os atletas 
continuam a ser dos mais concorridos e disputaram este Municipal contagiaram quem 
animados. assistia ao encontro e os próprios monitores que 
Numa organização em conjunto entre a Câmara orientavam os seus pupilos.

Encontro Municipal
Resende... a caminho de Viseu



Encontro Regional

Vila Real e Viseu 
reunidas na Régua



Os regionais de Vila Real e de Viseu realizaram-se 
em simultâneo na cidade da Régua.

Num dos pontos de entrada da cidade, perto do 
cais fluvial de onde largam muitos dos famosos 
cruzeiros que percorrem o bonito Rio Douro, 
foram montados 32 campos, nos quais mais de 3 
centenas de atletas de Gira-Volei competiram por 
uma presença no Encontro Nacional, a disputar 
no próximo mês em Oeiras.

Participaram neste Encontro Regional os centros 
Gira-Volei dos Municípios de Armamar e da 
Régua, das Câmaras Municipais de Lamego e de 
Resende, do Grupo Desportivo de Chaves e do 
Clube Caça e Pesca, das escolas Latino Coelho e 
EB 2/3 de Lamego e do Colégio de Lamego.

Paralelamente, realizou-se mais um Encontro 
Regional de Gira+, para atletas com mais de 16 
anos, que, no final, reconheceram ter sido muito 
divertido participar e poder dar continuidade à 
formação que tiveram no Gira-Volei.



A turma do 10.º D do Curso Tecnológico de Desporto como os apresentadores do colóquio Gira-Volei, Luís 
do Instituto Educativo do Juncal (IEJ), organizou um Carreira e Joana Lopes, dão a resposta:
colóquio subordinado ao tema do Gira-Volei e no "Escolhemos esta modalidade porque está em clara 
qual o atleta olímpico Miguel Maia e os técnicos da ascensão a nível nacional. Tivemos connosco o 
FPV responsáveis pelo Gira-Volei a nível nacional Miguel Maia, que não se limita a executar o que sabe, 
foram convidados de honra. Com um "cartaz" destes, mas também ensina e partilha a sua sabedoria 
o pavilhão tornou-se pequeno, pelo que apenas cerca connosco. Como ídolo que é, constitui uma 
de 100 atletas tiveram oportunidade de trabalhar motivação-extra para os alunos praticantes de Gira-
bem de perto com o seu ídolo no Voleibol. Volei e para todos os outros alunos também".
A Acção de Formação contou com 30 alunos, 
aplicados e atentos à exposição teórica de Leonel 
Salgueiro, enquanto, na parte prática, com Vítor 
Pereira, todos puderam confirmar que o Gira-Volei é 
mesmo "fácil, divertido e competitivo"!
Este é o 5.º ano consecutivo que o IEJota (designação 
do Centro de Gira-Volei do IEJ) participa no Gira-
Volei.
Mas, afinal, qual a razão de um grupo de alunos 
organizar um colóquio sobre Gira-Volei?
Os professores responsáveis pela supervisão da 
iniciativa, Jaime Vinagre e Ricardo Riachos, bem 

Miguel Maia, convidado de honra
Colóquio de sucesso no Juncal 

Acção de Formação em Penafiel
"Nova Realidade de Ensino”

Penafiel, a Associação de Voleibol do Porto (AV 
Porto) realizou uma acção de formação 
subordinada ao tema: "Gira Volei - Uma Nova 
Realidade de Ensino", naquela escola.

A acção foi fortemente participada, tendo estado 
presentes todos os elementos do Grupo de 
Educação Física e alunos do Curso tecnológico, 
num total de 35 participantes.

Este estabelecimento de ensino aderiu ao Gira-
Volei há 4 anos, tendo participado, desde então, 
em diversos Regionais. Com esta acção, 
pretendeu-se fortalecer este laço e contribuir 

A convite dos alunos do 12.º ano do Curso para o dinamismo que a escola revela ao nível da 
Tecnológico de Desporto da Escola Secundária de prática do Voleibol.



Encontro Regional
Celorico apura duplas

Cerca de 100 duplas marcaram presença no Declarações
Encontro Regional de Braga,  realizado pela primeira 

"Fiquei em segundo lugar e vou repetir a presença vez em Celorico de Basto. O Encontro foi organizado 
no Encontro Nacional" - Mafalda Brandão.pela FPV e a pela edilidade celoricense.

O entusiasmo e a diversão demonstrados pelos "Foi um Encontro muito bem disputado por todas as 
atletas de Gira-Volei durante a realização desta duplas. Eu e o meu companheiro de equipa [João 
prova, tendo no horizonte a Final de Oeiras, Machado] conseguimos uma vitória muito difícil na 
agendada para os dias 14 e 15 de Junho, final. No ano passado, ficámos em segundo lugar 
contagiaram os professores e os familiares, que em Portimão; agora esperamos vencer"  - João 
assistiam atentamente aos jogos. Para o Prof. Carlos Loureiro.
Peixoto, responsável pelo Gira-Volei na região e 

"Gostei muito do torneio e conseguimos um bom Presidente da Assembleia Municipal,  o balanço não 
resultado. Agora, em Oeiras, é para ganhar!" - João poderia ser mais produtivo:
Machado."Este Encontro Regional está  integrado nas 

comemorações do 25 de Abril, organizadas e 
participadas pela Câmara Municipal. Desta vez só 
estiveram presentes alunos e professores do 1.º 
Ciclo, mas para o ano queremos que participem do 
2.º e 3.º Ciclos. Estão aqui centenas de crianças e 
algumas delas vão ter, certamente, futuro no Volei-
bol. Parabéns aos técnicos responsáveis pelo Gira-
Volei na Federação Portuguesa de Voleibol, pois têm 
sido inexcedíveis no apoio ao nosso trabalho. Temos 
duas duplas apuradas para o Encontro Nacional, a 
disputar em Oeiras, o que é excepcional num con-
celho tão pequeno como o de Celorico de Basto".



Foram cerca de quatro dezenas os pequenos forma de as premiar pela dedicação e pelo 
atletas que, mal-grado as condições atmosféricas trabalho desenvolvido durante os treinos e 
serem adversas, fizeram questão de participar no aulas".
Campo de Férias de Gira-Volei 2008 que a FPV, 
com a colaboração da Câmara Municipal local, Vítor Pereira, um dos técnicos responsáveis pelo 
organizou em Miranda do Douro. Gira-Volei na FPV, recordou as razões da escolha 

de Miranda do Douro para palco do evento:
No final, todos afinaram pelo mesmo diapasão: a "Mais um ano que passa e o Gira-Volei continua a 
iniciativa deve ter continuidade, sobretudo por crescer de forma exponencial por todo o país. 
representar "um prémio" para a dedicação das Este ano o local escolhido para acolher o Campo 
crianças e contribuir para "o desenvolvimento e de Férias, que tem crianças oriundas de vários 
descentralização do Voleibol". locais do país, foi Miranda do Douro, cidade com 

excelentes condições naturais e estruturais".
Com o alojamento e alimentação a serem 
realizados no Centro de Acolhimento Juvenil do 
Barrocal do Douro, as actividades realizadas 
percorreram vários locais de Miranda do Douro, 
algumas aldeias e o centro histórico da cidade.
No final, Francisco Parreira, Técnico Superior de 
Desporto da Autarquia de Miranda do Douro, o 
grande responsável pelo desenvolvimento do 
Gira-Volei no concelho, destacou:
"É cada vez mais importante que este tipo de 
iniciativas possa vir para o interior, à imagem do 
que aconteceu com o Encontro Nacional de 2006, 
e desta forma contribuir ainda mais para o 
desenvolvimento e descentralização do Voleibol.
Brindar as crianças com este evento que todos os 
anos percorre diferentes zonas do país é uma 

 

Campo de

Férias Miranda

do Douro‘08
Prémio à dedicação dos miúdos



A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, interventivos. 
através do Pelouro do Desporto, organizou, no 
Pavilhão Municipal "Terras de Vermoim" o I De realçar que as duplas que disputaram este 
Encontro Local Concelhio de Gira-Volei. torneio foram as vencedoras dos encontros locais 

realizados nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino 
Numa tarde plena de animação, cerca de 200 Básico do concelho. Nessa primeira fase, 
alunos oriundos das escolas do 1.º Ciclo do realizaram-se encontros locais que tiveram por 
Ensino Básico, disputaram este torneio em oito objectivo apurar para a segunda fase as duplas de 
campos, revelando uma dedicação e um fair-play masculinos e de femininos. Sob a supervisão 
assinaláveis, sempre auxiliados por cerca de 20 técnica de 40 professores de Educação Física, 
professores de Educação Física das actividades foram disputados ao todo 2780 jogos, envolvendo 
extracurriculares, também eles bastante 1300 participantes (650 duplas). 

I Encontro Local Concelhio
"Famalicão muito participado" 

Nos dias 14 de Março e 2 de Abril, um grupo pela sua excelente prestação".
entusiástico de cerca de duas centenas de alunos 
reuniu-se no Pavilhão Gimnodesportivo da Os vencedores de cada escalão receberam 
Escola EB 2,3 de Paço de Sousa, concelho de medalhas (oferta do estabelecimento de ensino) e 
Penafiel, para participar no I Encontro Convívio o direito de representar a Escola EB 2,3 de Paço de 
de Gira-Volei. A organização esteve a cargo de Sousa no Torneio Regional.
Avelino Sá, responsável pelo Centro Gira-Volei 
da Escola EB 2,3 de Paço de Sousa, com a 
colaboração do grupo de Educação Física e com 
apoio da Associação de Voleibol do Porto.

No final, a satisfação era evidente. Como 
revelaram os organizadores, "a actividade foi 
realizada com o objectivo de proporcionar aos 
alunos vivências na modalidade, suscitando 
interesse e paixão pela mesma. Ao mesmo tempo, 
pretendeu-se reforçar hábitos de auto-disciplina 
e cooperação, bem como incutir a competição 
leal. O resultado final foi bastante positivo, pelo 
que felicitamos todos os alunos participantes 

Encontro Convívio
Paço de Sousa muito competitivo



Encontro Convívio
Animação em Castelo de Paiva

Foram 460 os alunos da Escola EB2/3 de Castelo de Declarações
Paiva que marcaram presença no Encontro Convívio 

"Foi muito divertido e aprendemos muito ao 
organizado pela própria escola,  em conjunto com a 

contactarmos com outras duplas" - Solange
FPV e em colaboração com a Câmara Municipal 
local. O soalheiro torneio tinha como prémios um "Estou a gostar muito. Não tenho esperança de 
almoço numa pizzaria e bolas de Voleibol da Sport ganhar, mas nunca se sabe..."  - Bruna
Zone, prémios apetecíveis que ajudaram a aumentar 

"Foi espectacular e gostaria muito que estes a competitividade nos jogos disputados. No final, e 
encontros fossem realizados mais vezes" - Raquelem jeito de balanço, a Presidente do Conselho 

Executivo do estabelecimento de ensino demonstrou "Queria ganhar todos os jogos, mas o mais 
o seu agrado pela forma como decorreu o torneio: importante é participar" - Luís 
"Começámos por divulgar o Gira-Volei nas escolas do 
1.º Ciclo, mas, depois, em colaboração com a 
Autarquia, fomos aumentando a participação dos 
alunos e temos aqui 460 pequenos atletas. É 
espectacular e gostaríamos de agradecer, de uma 
forma especial, ao Professor João Pessoa, que 
organizou o evento, à  Câmara Municipal e à 
Federação Portuguesa de Voleibol, excepcional no 
apoio que nos tem dado". Apesar do calor, os atletas 
paivenses foram incansáveis. Os jogos foram 
intensamente disputados, mas sempre com muita 
diversão à mistura.



O I Encontro Regional de Gira-Volei de Coimbra, presença do Presidente da Câmara Municipal de 
disputado no Mercado Municipal, em Penela, Penela, Paulo Jorge Simões Júlio, e movimentou 
apurou as primeiras duplas do concelho que irão cerca de uma centena e meia de jovens atletas da 
disputar o Encontro Nacional. variante de Voleibol e uma dezena de técnicos. 

O evento, organizado pela FPV, através dos Paralelamente, realizou-se o primeiro Encontro 
elementos do Gabinete de Desenvolvimento Regional de Gira+, um projecto da FPV criado no 
responsáveis pelo Gira-Volei, em parceria com a ano passado, para dar novas oportunidades de 
Câmara Municipal de Penela e com o apoio da jogar a jovens com mais de 16 anos, e que teve 
Associação de Voleibol de Coimbra, contou com a neste encontro a sua estreia.

I Encontro Regional de Coimbra

Apuradas as primeiras duplas

Miguel Maia, atleta olímpico e "embaixador do Gira- professores, disputou-se no Pavilhão da Escola EB 
Volei", foi o convidado de honra do Torneio de 2,3 S. João Garcia Bacelar, na Tocha.
Voleibol organizado pela Câmara Municipal de 
Cantanhede no âmbito dos IX Jogos Inter-Escolas do O Gira-Volei é,  aliás,  um dos principais  
Concelho de Cantanhede. impulsionadores do Voleibol no distrito de Coimbra. 

Um dos melhores exemplos disso é o Clube de 
O torneio, que reuniu alunos de seis escolas do Voleibol da Tocha, que, pela mão do seu principal 
concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra - AE dinamizador, Nuno Freitas, concilia um centro de 
Cantanhede, AE Finisterra (Febres, AE Gândara Gira-Volei com uma equipa federada, mostrando que 
Mar), Tocha, Escola Secundária de Cantanhede, é possível que a iniciação à modalidade (Gira-Volei) 
Escola Técnico-Profissional de Cantanhede e Centro resulte na criação ou apoio de um clube, um dos 
de Estudos Educativos de Ança -, num total de 43 principais objectivos da FPV quando lançou o 
equipas e 242 alunos, acompanhados por 16 projecto em 1999.

Torneio em Cantanhede

Mais de duas centenas



Não admira, por isso, que a Federação Portuguesa de 
Voleibol, que organiza a prova em conjunto com a 
Câmara Municipal de Oeiras, acredite que o número 
de participantes nas edições anteriores do Encontro 
Nacional poderá ser superado este ano, o que 
significaria a movimentação de cerca de seis 
centenas de jovens e meia centena de técnicos, 
culminando em beleza um ano de competitividade e 
de divertimento. 

Paralelamente, será realizado o Volley All Festival, 
um projecto da Comissão de Desenvolvimento da 
Federação Internacional de Voleibol (FIVB), 
presidida pelo Prof. Vicente Araújo, Presidente da 
FPV, cujo objectivo é encorajar as federações 
nacionais a organizar no decorrer do mês de Junho 
três dias dedicados exclusivamente ao Voleibol, nos 

O Encontro Nacional de Gira-Volei vai voltar a quais as crianças e os jovens podem divertir-se a 
animar Oeiras, nos dias 14 e 15 de Junho! A cidade jogar e as federações nacionais promover a 
do Distrito de Lisboa foi palco da Fase Final do Gira- modalidade à escala do globo. O "Volley All Festival" 
Volei em 2004 e 2005, com assinalável êxito e deixou realizado em Portugal, cuja estreia ocorreu no 
saudades em todos os intervenientes nesta Encontro Nacional de 2007, disputado em Portimão, 
verdadeira festa do Voleibol, desde os participantes mereceu da FIVB um destaque na última edição da 
ao público, passando pelos patrocinadores. sua publicação oficial, "VolleyWorld".

Os elementos do Gabinete de Desenvolvimento da 
FPV responsáveis pelo Gira-Volei e os técnicos de 
desporto da Câmara Municipal de Sines realizaram, 
em Sines, no Alentejo, um Encontro Convívio. A 
iniciativa, que reuniu cerca de uma centena de 
crianças oriundas dos concelhos de Sines e de 
Grândola, inseriu-se nas "Férias Desportivas", 
organizadas pela autarquia e  definidas como "um 
conjunto de actividades lúdicas, desportivas e 
recreativas" que visa a ocupação das crianças entre 
os 6 e os 14 anos durante o período de férias 
escolares.

Encontro Convívio

Férias desportivas em Sines

Encontro Nacional

Regresso a Oeiras



-

Vem apoiar a nossa Seleccao Nacional

na Liga Europeia 2008!

11 a 13 de Julho  na Povoa de Varzim

 ,

forma de agradecimento pelo apoio incondicional 
prestado. Deste modo, foi desenvolvido o Força 
Volei, o Força Volei Especial Escolas e o Força Volei 
Especial Autarquias.
Durante a realização da Poule de Qualificação para  o 

Campeonato da Europa de 2008/09, Joana 
Marta Moreira e Maria João Almeida 
receberam das mãos dos internacionais 
João José e Carlos Teixeira as camisolas com 
que foram contempladas  pela sua 
participação no "Força Volei".

A Selecção Nacional de Seniores Masculinos está 
perante um dos maiores desafios do seu historial. O 
apuramento para os Jogos Olímpicos de Pequim é a 
página de ouro que o Voleibol, a única modalidade 
colectiva ainda na corrida a Pequim 2008, quer 
rubricar na história do desporto português.
O passaporte para a 29.ª edição do maior espectáculo 
desportivo do mundo poderá ser carimbado na 
cidade de Espinho, entre os dias 30 de Maio e 1 de 
Junho, através das vitórias nos jogos com Indonésia, 
Porto Rico e Polónia.
O "Força Volei" é um movimento criado pela 
Federação Portuguesa de Voleibol com o intuito de 
apoiar a Selecção Nacional e aproximar ainda mais 
os adeptos dos jogadores, contemplando-os como 

Pequim 2008
"Força Volei" conquista Portugal 

-

LISTA DE PREMIADOS
Alojamento na Póvoa de  Varzim: Sofia Antunes Duarte.
Bola: André Vitorino, Carla Sofia Pedroso, Paula Trindade, José Vieira, Carlos Fernandes (Lisboa), Pedro Miguel Silva,  
Vasco Marcos, Carlos Fernandes (Espinho), António Costa e Ilda  Rei Lima.
Camisola: Daniela Caldas, Diogo Moutinho,  Maria da Luz, Luís Vidal, João Ferreira, Joana Marta Moreira, Sara  Antunes 
e Maria João Almeida.  








