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III Encontro Nacional
de Monitores
«As experiências
dos Municípios»

Já arrancou a
nova época do
Gira-Volei!
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Nº
Vê no interior como
podes ganhar a tua pen
exclusiva do Gira-Volei ;)

editorial
Olá amiguinho!

E

sta edição é «especial». O destaque vai para o III Encontro Nacional de Monitores de
Gira-Volei, este ano dedicado ao excelente trabalho que tem vindo a ser realizado
pelas autarquias, como se pode constatar pelas experiências das Câmaras Municipais de Lousada, Vila Nova
de Famalicão, Miranda do Douro, Oliveira de Azeméis e Trofa.
A época 2010 arrancou oficialmente com um torneio em Oliveira
do Hospital mas, como todos sabemos, o Gira-Volei é muito mais
do que competição. É, sobretudo, divertimento, convívio social e
solidariedade.
Como sempre na quadra natalícia, o Lukkas procurou levar
sorrisos, alegria e algumas prendinhas a quem mais precisa de
calor humano. As acções de solidariedade contemplaram a
Escola EB1 de Argozelo, em Vimioso, a Casa da Criança
Mirandesa de Sendim e a Escola EB1 de Palaçoulo.
Em Palaçoulo, fomos surpreendidos com as redacções dedicadas
pelas crianças à nossa visita, como podes ver nas páginas 6 e 7 e
mesmo nesta página em que escrevemos o editorial.
As crianças dizem que tiveram “um dia especial”… e nós também
sentimos o mesmo!
E tu, já viveste dias especiais nas provas de Gira-Volei? Sim?
Então envia-nos um texto a contar como foi e nós publicamo-lo.
Na página 13, ficarás a saber o modo como o Volley All Festival
tem crescido em todo o mundo e que o próximo Mundial de Sub-19, em Voleibol de Praia, será organizado em
Portugal. Ah! E ainda há mais! Queres ganhar uma pen do teu amigo Lukkas? Vai à página 12 e vê como podes
ganhar uma!
Até breve!

Leonel e Hugo
Ficha Técnica
Director
Vicente Araújo
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As experiências
dos Municípios

O Auditório Fernando Jorge de Araújo Barros,
na sede da Federação Portuguesa de Voleibol
(FPV), foi o local escolhido para acolher o III
Encontro Nacional de Monitores de Gira-Volei.
Dedicado ao tema «O Gira-Volei nos
Municípios», o III Encontro Nacional foi muito
concorrido, tendo estado presentes mais de
seis dezenas de participantes, entre
responsáveis e monitores dos centros de GiraVolei, dirigentes e directores técnicos das
associações regionais de Voleibol, técnicos
superiores das câmaras municipais e
professores e alunos dos mais diversos graus
de ensino.

Duarte Carvalho - Vila Nova de Famalicão

Moderado por Daniel Lacerda, Director Técnico
Nacional, Carlos Prata, responsável pelo
Departamento de Formação da FPV, Miguel
Cardoso (Director Técnico Regional da
Associação de Voleibol do Porto) e Hugo Silva e
Leonel Salgueiro, ambos responsáveis pela
coordenação do Gira-Volei a nível nacional, o
evento deu a conhecer a relação estreita entre o
Gira-Volei e as autarquias.
Bruno Marante (Câmara Municipal da Lousada),
Duarte Carvalho (CM Vila Nova de Famalicão),
Francisco Parreira (CM Miranda do Douro),
Sérgio Bastos (CM Oliveira de Azeméis) e Jorge
Antunes (CM Trofa) apresentaram os seus temas
e experiências.
No final, todos foram unânimes em realçarem a
importância dos exemplos de Famalicão
(considerado um centro Gira-Volei modelo),
Lousada e Miranda do Douro (dinamizam com
eficácia e rendimento os parcos recursos de que
dispõem), Oliveira de Azeméis e da Trofa, onde o
Gira-Volei existe há precisamente 10 anos.
Jorge Antunes, da Câmara Municipal da Trofa,
lembrou mesmo o facto de o surgimento do Clube
Académico da Trofa, actual campeão nacional dos
seniores femininos, estar directamente ligado ao

Gira-Volei.
Fernando Almeida, Prémio «Mérito Gira-Volei» em
2006 e grande dinamizador do projecto federativo
no concelho de Resende, confessou:
“É um prazer estar aqui. Acompanho o Gira-Volei
desde o seu início e é muito bom poder rever
velhos amigos.
Neste encontro, e eu estive presente nos dois
anteriores, tomámos conhecimento de outras
realidades e do trabalho que está a ser
desenvolvido noutros municípios que não o de
Resende e, quem sabe, talvez possamos vir a
aproveitar algumas das ideias que surgem aqui”.

Bruno Marante - Lousada

Francisco Parreira - Miranda do Douro

Jorge Antunes - Trofa

Hugo Rabaça, antigo jogador de Gira-Volei, com
vários títulos nacionais no seu currículo, salientou:
“O que me trouxe cá foi o gosto pela modalidade
que pratiquei ao longo de muitos anos. Faço o
possível por acompanhar, desde os regionais aos
nacionais e encontros de monitores.
O tema deste III Encontro Nacional de Monitores
é muito interessante pois permite-nos compre-

Sérgio Bastos - Oliveira de Azeméis

ender como é que estes municípios, de diferentes
recursos, conseguem gerir de forma eficiente a
prática do Gira-Volei.
Permitam-me que destaque o modelo apresentado pelo município de Miranda do Douro pela
forma como gere os escassos recursos que possui
e pelo bom trabalho que tem vindo a desenvolver”.

Acções de Solidariedade
Natal transmontano chegou mais cedo...
As acções de solidariedade que a FPV, através do
Departamento Técnico responsável pelo Gira-Volei
e do Departamento de Marketing, em colaboração
com o Município de Miranda do Douro e com o
apoio da TMN, realizou foram muito bem acolhidas
pelas instituições transmontanas visitadas no dia
17 de Dezembro, principalmente a presença de
Miguel Maia, atleta olímpico e «embaixador» do
Gira-Volei, que acompanha sempre com
entusiasmo estas manifestações de carinho.
"A Federação tem apostado muito neste tipo de
iniciativas, que são sempre acolhidas com grande
valor pelas crianças e responsáveis pelas
instituições. É muito importante podermos dar uma
palavra de apoio e de coragem que ajude estas
crianças a superarem os seus problemas e a
integrar-se mais facilmente na sociedade. Creio
que com a presença do Gira-Volei as crianças e os
jovens com algumas carências afectivas e sociais

encontram alguma alegria numa quadra natalícia
que normalmente é passada em ambiente familiar",
salientou Miguel Maia.
As acções de solidariedade, que contaram com
prendas oferecidas pela TMN, contemplaram a
Escola EB1 de Argozelo, em Vimioso, a Casa da
Criança Mirandesa de Sendim e a Escola EB1 de
Palaçoulo.
Palaçoulo

No final, José Santiago, Director Técnico da Casa
da Criança Mirandesa de Sendim sintetizou o
impacto destas visitas:
"É já a segunda vez que o Gira-Volei e o Miguel
Maia vêm à nossa instituição e as suas visitas são
de fundamental importância, pois trazem ânimo e
carinho a estas crianças que estão privadas do seu
ambiente familiar".
Segundo Leonel Salgueiro, responsável pelo GiraVolei na FPV, estas acções de solidariedade
surgem com naturalidade, tendo em consideração
os objectivos maiores do projecto federativo:
“O Gira-Volei possui características sociais e sendo
esta uma época em que estas acções assumem
especial importância, bem como cada vez maior
relevância na sociedade actual, a Federação
Portuguesa de Voleibol está atenta e sensível às
muitas crianças que, por um motivo ou outro, se
encontram mais fragilizadas.

Sendim

sempre proporciona, procuramos roubar um
sorriso a estes jovens.
O Miguel é uma das maiores referências do
Voleibol português, mas que o que faz dele um
atleta de eleição e um ídolo para os jovens
praticantes é a sua total disponibilidade para
apoiar estas acções de solidariedade, o que acaba
por confirmar que o Desporto, neste caso o
É com esperança redobrada que, através do conví- Voleibol, é uma escola de virtudes”.
vio e momentos de boa disposição que o Gira-Volei

Argozelo

Sendim

Torneios
Abelheira
O Torneio de Gira-Volei organizado conjuntamente
pela Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) e
pelos professores da Escola EB 2,3 de Viana do
Castelo (Abelheira) assinalou a adesão daquele
estabelecimento de ensino ao projecto federativo.
A presença e participação de Miguel Maia, atleta
olímpico em Voleibol de Praia e «embaixador» do
Gira-Volei, contribuiu decisivamente para o
crescente entusiasmo demonstrado pelos jovens
alunos nesta acção de divulgação, que abriu
caminho a futuras iniciativas.

Colégio do Minho
Os elementos do Departamento Técnico responsáveis pelo Gira-Volei na FPV, com a colaboração
dos professores locais, organizaram um Torneio de
Gira-Volei no Colégio do Minho, em Viana do
Castelo, que contou com a participação activa e
entusiástica de 70 alunos.
O estabelecimento de ensino minhoto vai aderir ao
Gira-Volei e, a aferir pelo entusiasmo com que os
participantes se entregaram à «competição», o
Torneio de demonstração de Gira-Volei terá
servido de incentivo extra a essa pretensão.

Gira-Volei
Oliveira do Hospital
A época 2009/2010 do Gira-Volei arrancou
oficialmente na manhã do dia 14 de Outubro de
2009 com a realização de um Torneio na Escola EB
2,3 de Oliveira do Hospital.
De tarde, foi realizada uma Acção de Formação
dirigida aos professores e aos alunos mais velhos,
que praticam já o Gira +.
O Centro de Gira-Volei de Oliveira do Hospital
existe há cinco anos e regista já uma presença
maciça de atletas nos Encontros Regionais e
Nacionais. Este sucesso deve-se ao excelente
trabalho da professora Dulce Albuquerque, uma
das grandes dinamizadoras do projecto federativo
no distrito de Coimbra.

Gandarela
O Agrupamento de Escolas da Gandarela
organizou, em conjunto com os técnicos
federativos responsáveis pelo Gira-Volei a nível
nacional, um Mega-Torneio de Gira-Volei que
envolveu dezenas de alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos.
Esta actividade foi o arranque deste novel centro
de Gira-Volei de Celorico de Basto, município que
conta já nas suas fileiras com alguns campeões
nacionais.
Na parte da tarde realizou-se uma Acção de
Formação para os professores, que serão os
mentores dos jovens no desenvolvimento do
projecto federativo na região.

Torneios Gira-Volei
Externato Maria Auxiliadora

No dia 22 de Outubro, os elementos do Departamento Técnico responsáveis pelo Gira-Volei na FPV
organizaram, juntamente com os professores locais, um Torneio de Gira-Volei em Viana do Castelo. O
local escolhido foi o Externato Maria Auxiliadora e a acção de divulgação e promoção do Gira-Volei
contou com a presença de Miguel Maia, o atleta olímpico de Voleibol de Praia e «Embaixador do GiraVolei» há já alguns anos.
Motivos mais do que suficientes para a calorosa recepção dispensada pelos alunos vianenses, que
fizeram uma apresentação em Power-Point da carreira deste ídolo do Voleibol nacional.
O torneio foi disputado por 80 atletas e assinalou a adesão ao projecto Gira-Volei por parte do
estabelecimento de ensino.

Castelo de Neiva
O Torneio de Gira-Volei organizado conjuntamente pela FPV e pelos técnicos do Agrupamento de
Escolas da Foz do Neiva e realizado no dia 29 de Outubro em Castelo de Neiva, Viana do Castelo,
contou com meia centena de alunos/atletas provenientes dos centros de Gira-Volei locais.
O Gira-Volei, iniciado em 1999, desenvolve-se por mais de 1800 centros em todo o País, envolvendo
autarquias, clubes e associações e movimenta actualmente mais de 100 mil jovens praticantes.

Acções de Formação
Óbidos
Os elementos federativos responsáveis pelo GiraVolei a nível nacional promoveram, no dia 21 de
Outubro, uma Acção de Formação na Escola EB
2,3/S Josefa de Óbidos.
Dirigida aos professores das AECs (Actividades de
Enriquecimento Curricular) da Câmara Municipal
de Óbidos, a iniciativa pretendeu esclarecer os
fundamentos do projecto federativo, a fácil
implementação e o inter-relacionamento com as
autarquias. De realçar que a Escola EB 2,3/S
Josefa de Óbidos é já um centro de Gira-Volei,
estando tudo encaminhado para a câmara seguir
os seus passos, tendo os técnicos federativos
apadrinhado a adesão deste novo centro ao
projecto Gira-Volei.

UTAD
A Acção de Formação realizada pelos técnicos responsáveis pelo Gira-Volei na Federação Portuguesa
de Voleibol na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) não poderia ter tido melhor
receptividade do que aquela que encontrou em Vila Real.
Foram mais de uma centena e meia de estudantes do Ensino Superior de Educação Física os
participantes neste evento de divulgação do Gira-Volei, um projecto federativo que tem já mais de
1.800 centros espalhados por todo o país.

Castelo Rodrigo
A Escola do 3.º Ciclo e Secundária de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda, acolheu uma
Acção de Formação de Gira-Volei, que serviu para sensibilizar os professores daquele estabelecimento
de ensino para a importância da implantação nas escolas do projecto da Federação Portuguesa de
Voleibol. No final da iniciativa, os docentes mostraram-se convictos de que o Gira-Volei veio para ficar
em Figueira de Castelo Rodrigo.

Volei.tv
Ano Novo, nova imagem
O Volei.tv iniciou esta época desportiva com
algumas alterações, de visual e conteúdo, na
sua página oficial.
Para além de apresentar uma nova imagem,
agora é possível assistires, semanalmente, ao
VoleiJornal, com notícias sobre todas as
actividades do Voleibol.
Outra das novidades é a possibilidade de
enviares os teus vídeos para o Volei.tv.
Se tens vídeos sobre o Gira-Volei, algum torneio organizado pelo teu centro ou escola, envia-nos que nós
colocamos na playlist do Volei.tv. Para isso, basta que graves as imagens num DVD e envies para: Avenida de
França, n.º 549 / 4050 – 279 Porto.
Enquanto os encontros regionais não começam em força, podes sempre recordar estes e outros encontros,
como os nacionais, realizados nas épocas anteriores. Para isso terás de te registar na nossa página: www.volei.tv.

Prémio 2009 distingue Escola da Sequeira
A Escola da Sequeira, na Guarda, verdadeiro alfobre de campeões de Gira-Volei, foi
distinguida com o prémio «Escola 2009» no decorrer da Gala Nacional do Desporto
Escolar, realizada em Dezembro último, em Lisboa.
Extremamente dinâmica no que diz respeito a actividades de Gira-Volei, sobretudo
através da acção do professor Nuno Lemos – Prémio «Mérito Gira» na 10.ª Gala
Anual de Voleibol –, a Escola da Sequeira foi agora recompensada a nível nacional pelo “excepcional papel
desempenhado no desenvolvimento das
actividades do Desporto Escolar”.
O acontecimento pode ser revivido através de um
pequeno filme da Gala na Comunidade Virtual do
Agrupament o da Sequeira (ht t p:/ /
sequeiraguarda.ning.com) ou no Youtube (http://
www.youtube.com/watch?v=ueLF5MzFGWg).
A Sport TV realizou uma reportagem sobre a
prática desportiva na Escola da Sequeira, tendo
dado uma particular atenção ao Voleibol. A
reportagem foi emitida no dia 8 de Janeiro, na
Sport Tv3.

Queres
ganhar
uma pen
do Gira-Volei?
Vai já a www.giravolei.com
e vê como ;)

Voleibol de Praia
Portugal organiza Mundial de Sub-19
Portugal vai organizar o Campeonato do Mundo de Sub-19 de
Voleibol de Praia (masculinos e femininos), de 21 a 25 de Julho
de 2010. Este é um evento decisivo para criar uma nova geração
de atletas de Voleibol de Praia, que, dentro de alguns anos, irão
competir por medalhas no Circuito Mundial e lutarão pelo título
de campeão olímpico.
Vicente Araújo, Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol
e Secretário da Comissão de Voleibol de Praia da FIVB,
salientou:
"O nosso objectivo é a introdução de projectos especiais, através
do SWATCH FIVB World Tour, em países que tenham um
significado estratégico para a FIVB. Isso também irá criar uma
melhor distribuição de competições em todos os continentes".

Volley All Festival
O Voleibol ao alcance de todos
A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) informou que o
Volley All Festival registou, em 2009, um enorme sucesso,
traduzido no recorde de 500.000 participantes distribuídos por 54
países, um dos quais Portugal.
Criado em 2006 pela Comissão de Desenvolvimento da FIVB,
liderada por Vicente Araújo, Presidente da Federação
Portuguesa de Voleibol e Vice-presidente Executivo da FIVB, o Volley All Festival realiza-se anualmente no
primeiro fim-de-semana de Julho. O evento decorre ao ar livre e promove decisivamente os aspectos
fundamentais do Voleibol e do Voleibol de Praia, possibilitando ainda às crianças, aos jovens e respectivos
pais, a oportunidade de participarem numa competição internacional.
É a oportunidade perfeita para juntar competição e convívio, pois possibilita que as pessoas participem num
evento de Voleibol agradável e divertido, enquadrado num ambiente competitivo onde a “bola se mantém
sempre no ar” graças ao entusiasmo de milhares de crianças. Paralelamente, existe um concurso que visa
seleccionar a melhor fotografia do evento.
Com o Volley All Festival, a FIVB pretende um maior envolvimento das federações nacionais, ao possibilitar a
oportunidade de realizarem um evento anual que concentra aspectos tão importantes como a promoção da
modalidade, a participação massiva da juventude e o interesse dos meios de Comunicação Social a nível local
e internacional.

