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I Torneio
“Família-Gira”
em Miranda do Douro
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N
...de regresso a Portimão

editorial
Olá amiguinho!

O

Encontro Nacional de Gira-Volei está de regresso a Portimão, onde constituiu
um êxito em 2007, e tudo indica que este ano, nos dias 13 e 14 de Junho, o
encontro vai ser ainda melhor do que nos anos anteriores.
Nesta edição d' O Gira-Volei, damos-te a conhecer o que se passou no Campo de Férias do Gira-Volei,
realizado em Freixo de Espada à
Cinta, bem como nos Regionais de
Coimbra, Ribeira de Pena e Viseu e
nos Municipais de Castelo de Paiva, Resende, Amares, Penafiel,
Baixa da Banheira, Sintra, Monção
e Estremoz.
Na página 13, informamos-te
como podes apoiar, através do
Força Volei, a Selecção Nacional
na Liga Europeia de 2009 e
apresentamos o Família-Gira, a
realizar em 11 e 12 de Julho.
Tudo isto em 16 páginas a cores.
Na tua revista!
Escreve-nos para o e-mail 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
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Encontro Nacional
Festival do Voleibol regressa a Portimão
O Encontro Nacional de Gira-Volei da corrente
época realiza-se em Portimão, nos dias 13 e 14 de
Junho, num evento que deverá ser o maior de
sempre, em termos de participantes e de meios
logísticos.
Mais de meio milhar de jovens atletas darão
largas à sua alegria e entusiasmo, ao mesmo
tempo que competirão pelo título nacional nas
suas cate gori as, e m dez enas de ca mpos
montados para o efeito em Portimão pelos
elementos responsáveis pelo Gira-Volei no
Departamento Técnico da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).
Neste Encontro Nacional, que se realiza pela
segunda vez no Algarve – a cidade de Portimão foi
uma excelente anfitriã da prova em 2007 –,
participarão atletas oriundos de todos os pontos

do país, nomeadamente dos centros sediados nos
distritos de Bragança, Braga, Viana do Castelo,
Porto, Évora, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo
Branco, Portalegre, Lisboa, Beja, Algarve e
Açores (Ilhas de Santa Maria, Terceira e São
Miguel).
Paralelamente, decorrerá, como é já tradicional, o
"Volley All Festival", um projecto da Comissão de
Desenvolvimento da Federação Internacional de
Voleibol (FIVB), presidida pelo Prof. Vicente
Araújo, Presidente da FPV.
O objectivo do "Volley All Festival" é encorajar as
federações nacionais a organizar três dias
dedicados exclusivamente ao Voleibol, nos quais
as crianças e os jovens poderão divertir-se a jogar
e as federações nacionais promover a modalidade
à escala do globo.

Encontro Regional

Os primeiros
apurados da época
em Ribeira de Pena
O primeiro Encontro Regional de Gira-Volei de
2009 realizou-se em Ribeira de Pena, localidade
que, no dia anterior, tinha acolhido um Encontro
Municipal. Neste Regional, participaram cerca de
150 atletas provenientes dos centros de GiraVolei das autarquias da Régua e Ribeira de Pena,
o Grupo Desportivo de Chaves, o Clube Caça e
Pesca e o Agrupamento de Escolas de Mondim de
Basto.
O entusiasmo e a diversão demonstrados pelos
atletas Gira-Volei e Gira+ durante a realização
desta prova, tendo no horizonte o Encontro
Nacional, a realizar em Portimão entre os dias 13
e 14 de Junho, contagiaram os professores e os
familiares que assistiam atentamente aos jogos.
Para o efeito, os técnicos federativos e os
técnicos do Município montaram 12 campos. A
alegria e a boa disposição imperaram, com muita
competição e fair-play à mistura. A colaboração
dos professores e dos monitores dinamizou e

empolgou os jovens atletas. O Presidente da
Câmara Municipal local fez questão de estar
presente para assistir à competição e entregar os
prémios, tendo aproveitado o momento para
frisar a importância do Gira-Volei e da realização
deste Regional em Ribeira de Pena.

Encontros Regionais

Lamego deu o exemplo

O Encontro Regional de Viseu realizou-se em
Lamego, em frente ao Santuário de Nossa
Senhora dos Remédios, no dia 9 de Maio, e
apurou três duplas por escalão para o Encontro

Nacional de Gira-Volei, a disputar em Portimão,
nos dias 13 e 14 de Junho de 2009. Neste
Regional, participaram cerca de 240 atletas
provenientes de 9 centros do distrito. Para o
efeito, os técnicos federativos e os técnicos do
Município montaram 24 campos. O dia primaveril,
bem como o entusiasmo e a alegria evidenciados
pelos atletas Gira-Volei, que competiram com fairplay mas tendo sempre no horizonte o Encontro
Nacional, propagaram-se aos familiares que
assistiam atentamente aos jogos. Tudo decorreu
dentro do previsto, pois, no dia anterior, o
Encontro Municipal de Lamego tinha indiciado já
bons espectáculos e muita animação. Repartidos
por 16 campos, cerca de 200 miúdos, oriundos
das escolas primárias lamecenses, disputaram
neste Encontro Municipal o direito de participar
no Regional. No final, todos foram unânimes em
considerar o momento como único em termos de
convívio e boa disposição.

Penela apura finalistas
Em Abril, águas mil... O mau tempo obrigou a FPV
e a Autarquia de Penela a organizarem o Encontro
Regional de Coimbra 2009 no Pavilhão Municipal
daquela localidade, mas nem isso arrefeceu o
entusiasmo dos cerca de 130 pequenos atletas
que competiram pelo direito de estar presentes
no Encontro Nacional de Gira-Volei, e dos jovens
que vão disputar o Encontro Nacional de Gira+, a
4 e 5 de Julho. Neste Regional participaram
atletas oriundos de Escola Infante D. Pedro,
CAIC, Agrupamento de Escolas Oliveira do
Hospital, Ponte das 3 Entradas, Agrupamento de
Escolas Cordinha, Clube Volei Aveiro, Câmara
Municipal de Penela e Centro Social Caeiro da
Matta da paróquia de Midões.

Encontros Convívio

Castelo de Paiva
muito concorrido
Os elementos do Departamento Técnico da FPV
responsáveis pelo Gira-Volei a nível nacional e a
Escola EB 2,3 e Secundária de Castelo de Paiva,
por intermédio do grande impulsionador do GiraVolei naquela região, o Prof. João Pessoa,
organizaram no passado dia 30 de Abril mais um
Encontro Convívio em Castelo de Paiva. Cerca de

500 jovens competiram sempre com muito fairplay, num dia em que, devido à chuva que se fez
sentir, a prova teve que ser interrompida. Nada
que afectasse o alegre convívio daquela manhã.
Dentro do pavilhão da escola, competiram os
alunos do 5.º, 6.º e 7.º ano, enquanto no exterior
estiveram os alunos do 9.º, 10.º e 11.º ano.

Gira-Volei
exposto em Estremoz
Inserido nas iniciativas
da Feira das Escolas
(26 a 28 de Março), o
Encontro Convívio de
Gira-Volei de Estremoz realizou-se no
Parque de Feiras e
Exposições daquela
localidade alentejana e
contou com a presença de
alunos do estabelecimento de ensino "Rainha
Santa Isabel" e das escolas do 1.º ciclo da região.
Assim, para além da exposição, a Feira das

Escolas proporcionou ainda bons momentos de
alegria através da prática de Gira-Volei, bem
como de outras actividades, que incluíram
desportos radicais como "Bungee Jumping" e
"PaintBall".
Esta opção da Câmara de Estremoz pretendeu
"reforçar a vocação de Estremoz como Centro de
Educação e Formação e proporcionar momentos
de partilha entre Escolas, Professores, Alunos e
Famílias realçando o excelente trabalho
desenvolvido por todos com vista ao sucesso
educativo".

Encontros Municipais

150 cerejinhas em Resende
O Encontro Municipal de Resende juntou cerca de
150 pequenos atletas de Gira-Volei, oriundos das
escolas do 1.º Ciclo, 2.º Ciclo e Secundário, nos
jardins das termas, em Caldas de Aregos. Este
Encontro, realizado com o apoio da Câmara Municipal de Resende, contou com a presença do
Presidente da Autarquia, António Borges, e
apurou as duplas que participaram, posteriormente, no Encontro Regional de Viseu. Os participantes nesta competição tiveram ainda a oportunidade de assistir ao torneio disputado pelas atletas
juvenis do Juventude de Anreade. Segundo a
organização, "com esta iniciativa pretendeu-se incentivar a actividade física e desportiva e simultaneamente promover o convívio entre os jovens".

Dia de Liberdade em Amares
O Dia da Liberdade em Portugal foi este ano
diferente em Amares. Mais de 170 crianças,
oriundas das Escolas do 1.º Ciclo do Concelho de
Amares, deslocaram-se ao Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2/3 de Amares para
competirem no Encontro Municipal de Gira-Volei.
O evento foi o primeiro que esta vila minhota
organizou e redundou num sucesso, pois os atletas competiram com muita alegria e, sobretudo,
fair-play. A ajudar a isto, o pavilhão desta escola
encontrava-se praticamente cheio, com pais,
irmãos, amigos, etc., todos a puxar pelos jovens.
Esta iniciativa foi organizada pelos elementos do
Departamento Técnico responsáveis pelo GiraVolei na FPV e pela C. M. de Amares e serviu para
apurar as duplas representativas do Município de
Amares no Regional de Braga. No final, e com a
colaboração do Presidente da Câmara de
Amares, distribuíram-se prémios a todos os
participantes, tendo o autarca salientado a boa
organização da prova e feito votos de que no

futuro se tornem a realizar eventos desta natureza. "Quero agradecer à Federação Portuguesa de
Voleibol e a esta Escola a oportunidade que nos
deu de praticarmos todos o Voleibol. A educação
física tem um valor muito importante para a formação das crianças, e eu espero que continuem a
trabalhar para que no futuro tenhamos mais
encontros destes. Espero que Amares venha a ser
uma referência no Gira-Volei", concluiu José
Barbosa.

Os melhores
entre os melhores
A FPV realizou, no Salão Atlântico do Casino de Espinho, a 12.ª Gala Anual do Voleibol, que premiou
aqueles que mais se distinguiram ao serviço da modalidade, ao longo da época ou mesmo de toda uma
carreira. Apresentada com um estilo peculiar por Luís Ribeiro, que este ano cessou as suas funções como
Director de Imprensa da FPV, a Gala Anual abriu com a entrega de prémios aos mais novos.
Este ano foi instituído pela primeira vez o Prémio Gira+, que dá a oportunidade aos jovens com mais de
16 anos de prolongarem a prática do Voleibol para além do Gira-Volei (8 aos 15 anos). Seguiu-se a
entrega do Prémio Mérito Gira, que distinguiu Alfredo Ferreira e Avelino Eira, professores da Escola
Latino Coelho, em Lamego. Alfredo Ferreira e Avelino Eira estiveram, desde sempre, envolvidos no
Voleibol de Lamego e no Gira-Volei praticamente desde o seu início, tendo retomado a tradição da
modalidade na região.
"Agradeço esta distinção aos meus professores da Faculdade, Isabel Mesquita, Rui Faria e ao
saudoso Carlos Moutinho, bem como às crianças e aos jovens que contribuem para o
enriquecimento do meu trabalho. É muito bonito ver crianças, provenientes de meios rurais, a
sustentar a bola no ar" - Avelino Eira
"Já sou um decano. O Avelino [Eira] foi meu aluno. Este prémio é o reconhecimento de que no
Interior também se sabe trabalhar e também se conseguem resultados. Gostaria de agradecer o
apoio dos técnicos da Federação, o Hugo Silva, o Leonel Salgueiro e o Vítor Pereira, bem como
aos miúdos que lidam connosco. Agradeço ainda à Escola Latino Coelho, principalmente ao
Presidente do Conselho Directivo, que tem apoiado o nosso trabalho, bem como às pessoas que
nos dão ânimo nas vitórias e nas derrotas, porque o importante no desporto continua a ser o fairplay." - Alfredo Ferreira

Carla Pedroso | Ana Freitas (Col. D. Diogo de Sousa)

Cassandra Silva | Patrícia Tomás (Esc. EB2,3 Lamego)

Sofia Ribeiro | Andreia Vieira (Esc. Sec. Latino Coelho)

Mariana Bastos | Aida Cardoso (Esc. Sec. Latino Coelho)

Fábio Silva | Diogo Magalhães (C.M. Celorico de Basto)

João Comendinha | Diogo Palmeiro (IEJota)

André Beleza | Jorge Ferreira (Juventude de Malta)

João Silva | Pedro Russo (Esc. da Guarda - Sequeira)

Vencedores do Gira-Volei

Joana Carvalho | Patrícia Porfírio (E. Sec. Latino Coelho)

Fernanda Machado | Andreia Miranda (E. Sec. Ermesinde)

André Sousa | Simão Silva (IEJota)

Pedro Pereira | Emanuel Medeiros (Clube Caça e Pesca)

Vencedores do Gira+

Avelino Eira | Alfredo Ferreira (E. Sec. Latino Coelho)

Acção de Formação

Sintra aperfeiçoa Gira-Volei
A FPV, em colaboração com a Câmara
Municipal de Sintra , realizou, na Escola EB2,3
D. Domingos Jardo, uma Acção de Formação
dirigida aos futuros técnicos dos Centros GiraVolei.
A iniciativa surgiu na sequência de um acordo
entre a C. M. Sintra e a entidade que
superintende o Voleibol a nível nacional, com
vista à criação de Centros de Gira-Volei, com o
objectivo de proporcionar a um maior número
de crianças o primeiro contacto com o Voleibol,
incutindo-lhes, desde tenra idade, o gosto pela
aprendizagem e prática desportiva.
A Acção de Formação organizada em Sintra
contou com cerca de 50 formandos, entre
professores do 1.º e 2.º ciclos, monitores dos
ATL das Escolas do 1.º Ciclo, técnicos de
clubes, técnicos da Câmara Municipal de
Sintra e alunos do Curso Tecnológico de
Desporto.

Torneio

Sentir Penafiel...
A Associação de Voleibol do Porto (AVP) e a
Escola Secundária de Penafiel, em colaboração
com a Autarquia local, organizaram, no dia 27 de
Março, último dia de aulas do 2.º período, o
Torneio de Gira-Volei "Sentir Penafiel", que contou
com a participação de cerca de 400 alunos.

A prova realizou-se no campo de treinos do FC
Penafiel e serviu para apurar as duplas que iriam
representar a Escola Secundária de Penafiel no
Torneio Regional da AVP, realizado no dia 6 de
Junho, no Parque da Cidade, no Porto.

Encontros Convívio

Baixa da Banheira convenceu
A Associação de Voleibol de Lisboa e a Junta de
Freguesia da Baixa da Banheira organizaram, em
colaboração com o Agrupamento Vertical de
Escolas Mouzinho da Silveira, na Baixa da
Banheira, um Encontro Convívio de Gira-Volei.
A iniciativa, realizada no pavilhão do Agrupamento, foi do agrado das crianças que, em número

que ultrapassou a centena e meia, se mostraram
agradadas com o seu primeiro contacto com a
modalidade, já que o Encontro Convívio decorreu
num clima de descontracção, onde imperaram,
sobretudo, os aspectos de socialização e fair-play
pr es er va do s no pr oj ec to da Fed er aç ão
Portuguesa de Voleibol.

A Festa do Voleibol em Monção
Em dia de Feriado Municipal em Monção, o GiraVolei, em conjunto com a autarquia local,
organizou um Encontro Convívio na área de
equipamentos infantis, radicais e geriátricos do
Parque Dr. António José de Pinho Júnior. A
actividade contou com a participação de mais de
uma centena de jovens atletas.
Muitos dos participantes contactaram pela
primeira vez com a modalidade, demonstrando o
interesse e o entusiasmo naturais nestas idades.
A tranquilidade e a calma proporcionada pelo
parque, todo ele requalificado, contrastavam e
muito com a energia e a agitação dos Giros e das
Giras. Esta foi a primeira actividade organizada
em Monção, mas muitas outras se seguirão, pois
lá diz o ditado: "Quem corre por gosto, não cansa".

Cerca de quatro dezenas de pequenos atletas
divertiram-se no Campo de Férias de Gira-Volei
2009 que a FPV, através do seu Departamento
Técnico e com a colaboração da Câmara Municipal
local, organizou, de 5 a 10 de Abril, em Freixo de
Espada à Cinta.
No final, todos afinaram pelo mesmo diapasão: a
iniciativa deve ter continuidade, sobretudo por
representar "um prémio" para a dedicação das
crianças e contribuir para "o desenvolvimento e
descentralização do Voleibol".
Vítor Pereira, um dos técnicos responsáveis pelo
Gira-Volei na FPV, recordou as razões da escolha
do palco do evento, que compreende várias
actividades extra Gira-Volei e é considerado um
momento importante de convívio e de troca de
impressões entre os jovens praticantes: "O GiraVolei continua a crescer de forma exponencial por
todo o país. Este ano o local escolhido para acolher
o Campo de Férias foi Freixo de Espada à Cinta,
cidade com excelentes condições naturais e
estruturais, que fazem dela um local privilegiado
para a realização deste tipo de iniciativas".
Leonel Salgueiro, responsável pelo Projecto GiraVolei a nível nacional, salientou:

"O Campo de Férias Gira-Volei é a ocupação ideal
dos tempos livres para dezenas de jovens, pois
promove a competição mas igualmente o convívio e
o espírito de camaradagem”.
O culminar desta iniciativa da FPV foi o passeio de
barco na Congida, contudo, de 5 a 10 de Abril, os
jovens puderam dedicar-se a mais actividades,
entre outras, o Grande Torneio do Gira-Férias,
Jog os Tradi cio nai s, Ped dy- Pap er ou uma
caminhada com visita a locais com interesse
histórico ou turístico, bem como participar no
tradicional Concurso de Anedotas.

Anibal Gonçalves

Campo de Férias
"Diversão... e descentralização”

Com a minha
FFamília
amília
é
Giro

+

O sonho está prestes a concretizar-se. É já nos
dias 11 e 12 de Julho que se realiza o 1.º Torneio
"Família Gira"!
Tendo por cenário a cidade de Miranda do Douro, na
bela região de Trás-os-Montes e Alto Douro, a
iniciativa vai proporcionar um
fenómeno inovador: a reunião da família também no desporto. Serão dois
dias inesquecíveis, de intensa competição e, sobretudo, convívio, pois, tomando como base a presença
regular dos pais do atletas nas competições, tanto de âmbito regional como de âmbito nacional, a FPV
considerou ter chegado o momento certo para organizar uma competição, designada Família Gira, em que
pais e filhos vão poder competir na mesma equipa. Esta competição pretende, além da divulgação da
modalidade e à semelhança do Gira-Volei, a promoção do convívio salutar entre graúdos e miúdos de forma
fácil, divertida e competitiva. Inscreve-te com os teus familiares.
Tudo o que precisas saber está no site www.giravolei.com
Vai ser muito Giro!

"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
forma de agradecimento pelo apoio incondicional
prestado. A Selecção Portuguesa de Voleibol
está prestes a virar mais uma página de ouro no seu
historial e no grande livro do desporto português.
Após a brilhante participação na Poule G de
Qualificação para o Mundial de 2010 que teve lugar
na Póvoa de Varzim, Portugal tem agora uma nova
oportunidade de mostrar a qualidade do seu Voleibol no apuramento para a Final Four da Liga
Europeia - a decorrer em Coimbra (13 a 14 de Junho), Peso da Régua (27 e 28 de Junho)
e Guarda (4 e 5 de Julho) -, competição na qual a Selecção Nacional foi vice-campeã na edição
de 2007.

