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Sempre a abrir!
Guimarães
Fafe
Resende
Coimbra
Lisboa
...

Olá amiguinho!

N

este número d' O Gira-Volei, entre outros eventos, damos-te a conhecer as
acções realizadas em Caldas da Rainha, Santa Maria da Feira, Miranda do
Douro e na Associação do Porto de Paralisia Cerebral, bem como reportagens das actividades que
tiveram lugar em Penela, Fafe, Resende, Penelo, Fornelos, Caneiros, Antime e Lisboa.
A primeira edição da revista foi bem
aceite pelos seguidores do Voleibol. E
tu, gostaste? Olha que ainda pode
melhorar mais! Devido ao cada vez
maior pedido de exemplares, este
segundo número tem uma tiragem de
70 mil unidades e 16 páginas todas a
cores. Continua a enviar-nos ideias e
sugestões para conseguirmos, juntos,
fazer uma revista cada vez melhor.
Participa!
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!
E já sabes: 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 Convívio
"O Condestável Gira-Volei”
O Grupo Nun'Álvares e a Federação Portuguesa
de Voleibol (FPV) organizaram, no dia 5 de Abril,
um Encontro Convívio de Gira-Volei na cidade de
Fafe.
O evento decorreu no Pavilhão do Grupo
Nun'Álvares, onde foram montados oito campos,
e contou com a participação de cerca de 60
jovens, que mostraram as suas capacidades para
a prática desta variante do Voleibol aos elementos
do Gabinete de Desenvolvimento responsáveis
pelo Gira-Volei na FPV e à Prof.ª Anabela
Fernandes, do Grupo Nun'Álvares.
Apesar de estar agora a dar os primeiros passos no
Gira-Volei, o Grupo Nun'Álvares, que comemora
este ano o seu 75.º aniversário, foi campeão
distrital de Voleibol em 1966, e prepara agora o
caminho para criar uma Secção de Voleibol.
Assim, o Grupo Nun'Álvares passará a efectuar
treinos de captação de Gira-Volei às terças e
quintas-feiras.
Mais informações: www.gruponunalvares.pt

Encontros em Pencelo e Fornelos
Espírito minhoto
A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV)
realizou, no dia 23 de Março, mais dois
Encontros Convívio de Gira-Volei. Na parte da
manhã, e em colaboração com a Cooperativa
Tempo Livre, os elementos do Gabinete de
Desenvolvimento responsáveis pelo GiraVolei levaram todo o entusiasmo que a prática
desta variante do Voleibol sempre origina à
Escola EB1 de Pencelo, em Guimarães.
Organizada pela Prof.ª Carolina Oliveira, a
iniciativa contou com 60 alunos, que competiram em cinco campos montados para o
efeito.
Os jovens atletas alunos da Escola EB1 de
Pencelo tiveram ainda um aliciante extra na
prátic a do Gira-Volei, já que estive ram
também presentes, como convidados, o Prof.
Marco Queiroga, Allan Cocato e André Santos,
respectivamente treinador e atletas da equipa
de seniores masculinos do Vitória SC, uma das
mais equipas fortes da Divisão A1.

albergaram mais de meia centena de alunos,
número que contribuiu para o êxito do
segundo encontro realizado em escolas da
zona de Fafe e deixou a pairar a vontade de
repetir a iniciativa.

O Encontro Convívio foi organizado conjuntamente pela FPV e pela Prof.ª Anabela
Fernandes, tendo contado com o apoio da
De tarde, realizou-se o Encontro Convívio na Câmara Municipal de Fafe.
Escola EB 1 de Fornelos. Seis campos

Encontros em Caneiros e Antime
Divertimento às centenas
Decorreu no dia 22 de Março, pela manhã, um Portuguesa de Voleibol responsáveis pelo GiraEncontro Convívio de Gira-Volei na Escola EB1 Volei, em conjunto com a Cooperativa Tempo
Caneiros, Guimarães, realizado por elementos Livre.
do Gabinete de Desenvolvimento da Federação
Organizado pela Profª. Carolina Oliveira e com a organização, que esteve a cargo da FPV, através do
participação de mais de cinquenta alunos, este Gabinete de Desenvolvimento, e do Prof. Rafael
encontro decorreu muito bem, já que os miúdos, Arroja, com o apoio da Câmara Municipal local.
para além de terem praticado um pouco de
Voleibol nos oito campos que foram montados no
ringue e no pátio da escola, ficaram fascinados
com a mascote do Gira-Volei, o Lukkas.
A parte da tarde foi reservada à realização de um
Encontro Convívio em Antime, Fafe.
Mais de 200 alunos das Escolas EB 1 de Antime e
da Serrinha, em 10 recintos montados para o
efeito no campo de futebol do Antime, mostraram
os seus dotes desportivos no primeiro encontro
de Gira-Volei realizado em estabelecimentos de
ensino de Fafe.
Um êxito, em termos de quantidade e qualidade,
conforme constataram os responsáveis pela

Acção de Divulgação
Torneio em St.ª Maria da Feira
D r . ª C r i s t i n a Te n r e i r o . E s t e e n c o n t r o
desportivo, onde se praticaram vários
desportos, entre os quais o Voleibol,
movimentou mais de três mil crianças de
todas as idades, provenientes de todo o
Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa
(desde primárias a secundárias).
A Coordenadora de Educação Física do
estabelecimento de ensino, Prof.ª Inês
Pestana, mostrou-se muito entusiasmada com
a possibilidade de acolher o Gira-Volei na sua
escola - "Gostaria muito de trazer para aqui o
Gira-Volei. Já ouvi falar muito bem dessa
prática, pois eu também já fui uma jogadora
A cidade de Santa Maria da Feira é uma das federada. Como puderam ver aqui, a nível do
poucas localidades do país onde o Voleibol e o nono ano, os miúdos já jogam muito Voleibol".
Gira-Volei ainda não se impuseram. Próxima
de cidades como Espinho ou Esmoriz, onde o Sobre se os alunos da Escola EB 2/3 Fernando
Voleibol é hoje uma das modalidades mais Pessoa iriam ou não aderir com facilidade ao
enraizadas, havia uma certa necessidade de Gira-Volei, a Prof.ª Inês Pestana não tem
elementos da Federação Portuguesa de dúvidas - “Os jovens vão interessar-se muito
Voleibol (FPV) se deslocarem àquela cidade mais pela prática do Voleibol. Além disso,
para tentarem implantar definitivamente o gostaria imenso de poder ensiná-los desde
Gira-Volei. O Núcleo de Estágio de Educação miúdos e o Gira-Volei permite isso pois está
Física da Escola EB 2/3 Fernando Pessoa em vocacionado para a aprendizagem dos mais
St.ª Maria da Feira, representado pelos novos".
P r o f e s s o r e s Ti a g o M a n a r t e e Â n g e l a
Fernandes, convidou os atletas Miguel Maia e
João Brenha para premiarem as turmas
vencedoras do torneio de Voleibol organizado
por aquela escola e depois, muito
naturalmente, responderem também a várias
questões.
Além da mais credenciada dupla de Voleibol
de Praia do país, também foram até St.ª Maria
da Feira, Hugo Silva, elemento do Gabinete de
Desenvolvimento responsável pelo Gira-Volei
e José Fonte, do Gabinete de Imprensa, por
parte da FPV, enquanto a Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira esteve representada pela

Acção de Formação
Miranda do Douro dinâmica
Miranda do Douro viveu um dia diferente.
Conhecida pelo seu dinamismo – acolheu, no ano
passado, o Encontro Nacional –, a cidade
transmontana, capital de concelho, realizou uma
Acção de Formação de Gira-Volei, que teve por
cenário as instalações da Casa da Cultura local
(parte teórica) e o Pavilhão Municipal da
Torronha (parte prática).
Sob a orientação dos elementos do Gabinete de
Desenvolvimento da FPV responsáveis pelo GiraVolei e do Prof. Francisco Parreira, grande
dinamizador do Gira-Volei na região, 18
participantes oriundos das regiões de
Mogadouro, Vimioso, Bragança e Miranda do
Douro apr(e)enderam os fundamentos da
variante do Voleibol, colocando depois os seus
conhecimentos em prática no Pavilhão da
Torronha. A Acção de Formação terminou da

melhor forma, reunindo-se todos os
participantes, aos quais se juntou o Vereador do
Desporto da Câmara Municipal de Miranda do
Douro, Eng. Améric o Tomé, num almoço
oferecido pela autarquia.

Acção de Divulgação
Desporto e alegria na APPC
A Associação do Porto de Paralisia Cerebral e os
elementos do Gabinete de Desenvolvimento da
FPV responsáveis pelo Gira-Volei promoveram
uma Acção de Divulgação nas instalações desta
instituição de solidariedade social, localizada em
Valbom (Porto), no dia 3 Abril.
A iniciativa, orientada pela Dr.ª Sílvia Vieira, da
APPC, contou com a colaboração de várias atletas
da Ala Nun'Álvares de Gondomar, que fizeram
uma demonstração da arte de bem praticar GiraVolei.
Cerca de cinco dezenas de miúdos entregaram-se
de corpo e alma à grata tarefa de mostrar as suas
habilidades na variante do Voleibol, tendo a
organização montado dois campos para o efeito.

Regional de
Coimbra com
saldo (muito)
positivo

Decorreu no dia 14 de Abril na Vila de Penela, (AVC), esta prova decorreu no Largo da Feira,
pertencente ao distrito de Coimbra, o primeiro em Penela, durante praticamente todo o dia.
Encontro Regional de Gira-Volei do ano de
2007.
Com a colaboração do Prof. Nuno Amado,
Director Técnico Regional da AVC, este
Organizada pelos elementos do Gabinete de Encontro Regional contou com a presença de
Desenvolvimento da Federação Portuguesa de 120 jovens, oriundos dos Centros da Câmara
Voleibol responsáveis pelo Gira-Volei, Municipal de Penela, da Escola EB 2/3 Oliveira
juntamente com a Câmara Municipal de do Hospital, do Centro Social Caeiro da Matta
Penela e a Associação de Voleibol de Coimbra e da Escola EB 2/3 Infante D. Pedro.

Duplas apuradas para a Final
Escalão 8-10 Masculinos:
David Coelho / Tiago Neto - EB2/3 Oliv. do Hospital

Escalão 8-10 Femininos:
Mariana Dinis / Susana Brito - CS Caeiro da Matta
Bárbara Santos/Joana Oliveira - EB2/3 Oliv. Hospital

Escalão 11-12 Masculinos:
Luís Reis / Esau - Esc. Infante D. Pedro
Ruben Gonçalves / Nuno Pato - EB 2/3 Oliv. Hospital

Escalão 11-12 Femininos:
Mª Figueiredo / Beatriz Mota - EB 2/3 Oliv. Hospital
Inês Roque / Catarina - CM Penela

Escalão 13-15 Masculinos:
Luís Viegas / António Fonseca - EB 2/3 Oliv. Hospital

Escalão 13-15 Femininos:
Ana Madureira / Ana Marques - Esc. Infante D. Pedro
Ana Fonseca / Sara Fonseca - EB2/3 Oliv. do Hospital

Escalão 13-15 Masculinos - Nível II:
Sérgio Lopes / David Esteves - Esc. Infante D. Pedro
David Brito / Samuel Costa - CS Caeiro da Matta

Escalão 13-15 Femininos - Nível II:
Daniela Monteiro/Paula Pereira - CS Caeiro da Matta
Ana Sousa/Beatriz Grilo-EB 2/3 Oliveira do Hospital
Prof. Nuno Amado (Director Técnico Regional
da AVC)
- Como correu este Regional?
"Muito bem, gostei imenso deste Encontro
Regional. Foi pena nem todos o Centros estarem
presentes, mas os que estiveram competiram com
motivação e entusiasmo. Mas penso que o saldo
final é positivo".
Francisco Madureira, 13 anos
- Gostaste deste Regional?
"Gostei muito. Penso que foi muito bom, apesar de
termos perdido alguns jogos, já que o meu
parceiro não esteve muito bem, mas eu também
errei algumas coisas. No fundo, penso que fiquei
com mau perder..."
Ana Sousa, 13 anos
- Gostas desta actividade desportiva?
"Como também sou jogadora de voleibol, o GiraVolei aperfeiçoa-me muito. Esforçamo-nos mais
cooperando uns com os outros e também é uma
oportunidade de conhecer bastante gente".

Municipal de Resende muito concorrido
A caminho do Regional

O Largo da Feira foi o lugar escolhido para palco aos venced ores e lembra nças a todos os
do Encontro Municipal de Gira-Volei organizado participantes, que tiveram ainda direito a um
em Re send e, no dia 2 4, pe la Fede raçã o lanche oferecido pela Edilidade viseense.
Portuguesa de Voleibol (FPV) e Associação de
CLASSIFICAÇÃO
Voleibol de Viseu (AVV), em colaboração com o
Clube Náutico Caldas de Aregos e com o apoio da Escalão - 8-10 anos (Masculinos)
1.º Rui Botelho / Nelson Monteiro - EB2 de Resende
Câmara Municipal de Resende.
Cerca de 130 miúdos competiram em 12 campos, Escalão - 8-10 anos (Femininos)
aliando à boa disposição o objectivo de se 1.º Ana Teresa / Maria Monteiro - C Náutico de Caldas de Aregos
apurarem para o Regional de Viseu, que teve Escalão - 11-12 anos (Masculinos)
lugar no dia 25 de Abril – coincidindo com a Final 1.º Carlos Almeida / José Silva - C Náutico de Caldas de Aregos
Pedro Eira / Francisco Eira - Liceu Latino Coelho (Lamego)
da Taça de Portugal, em masculinos, realizada no 1.º
(as duas equipas tiveram a mesma pontuação)
Gimnodesportivo de Anreade, Resende e no
Escalão - 11-12 anos (Femininos)
Pavilhão Municipal de Resende.
1.º Joana Rabaça / Tamara Rosário - C Náutico Caldas de Aregos
Na organização do evento, os elementos
federativos e o Prof. Fernando Almeida, VicePresidente da AVV, contaram com a colaboração
da Autarquia local, representada pelo Vereador
Eng. Fernando Teixeira, que entregou prémios

1.º Patrícia Taveira/Daniela Gregório - Liceu Latino Coelho
(Lamego) - (as duas equipas tiveram a mesma pontuação)
Escalão - 13-15 anos (Masculinos)
1.º Emanuel Fernandes/João Pinto - C Náutico Caldas de Aregos
Escalão - 13-15 anos (Femininos)
1.º Cristiana Costa / Marisa Ramalho - C Náutico Caldas Aregos

Acção de Formação em Caldas da Rainha
"Monitores no colégio"
A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) e o
Colégio Rainha Dona Leonor organizaram, no dia
30 de Março, uma Acção de Formação de GiraVolei na cidade de Caldas da Rainha, distrito de
Leiria.
Sob a orientação dos elementos do Gabinete de
Desenvolvimento responsáveis pelo Gira-Volei
na FPV e do Prof. Hugo Madruga, mais de duas

dezenas participantes coloriram com o seu
entusiasmo a iniciativa, que coincidiu com o
início da distribuição do dossier do monitor GiraVolei.
Na ocasião, foram ultimados os pormenores
relativamente à marcação do Regional de Leiria,
que ficou agendado para o dia 30 de Maio, tendo
como palco o Estádio Municipal das Caldas da
Rainha.

Encontro Convívio
Colégio Maristas com 158 valores
O Colégio Maristas de Lisboa e a Federação Universidade de Lisboa (EUL), D. Agualva n.º2,
Portuguesa de Voleibol organizaram, no dia 18 de Agualva n.º1, Externato St.ª Maria de Belém, S.
Março, um Encontro Convívio de Gira-Volei.
Pedro e Santiago, EB1 Cabra Figa, EB1 Manique,
EB1 Abrunheira, Grupo Desportivo de Sesimbra,
O evento decorreu nas instalações desportivas do D. Pedro IV, S. João das Lampas, Roque Gameiro,
estabelecimento de ensino, tendo sido montados Colégio do Vale, Albarraque n.º1, Albarraque
11 campos e disputados 156 jogos.
n.º2, Albarraque n.º4.
Participaram 158 jovens, oriundos de 19 centros
com actividade no âmbito do Gira-Volei: Alverca
Volei, EB1 Albarraque n.º3, EB1 Francos, Estádio

João José campeão europeu
Os alemães do VFB Friedrichshafen,
capitaneados por João José, venceram a Liga dos
Campeões de 2006/2007 ao derrotarem, na
Final, os franceses do Tour VB, por 3-1 (25-20,
26/24, 23/25 e 25/19).
João José esteve em evidência: coroou uma boa
exibição com 16 pontos (11 conseguidos no
ataque, 3 no bloco e 2 no serviço), tendo
terminado a Liga dos Campeões como o 8.º
melhor no Bloco, um gesto técnico que é a sua
especialidade e que lhe valeu o título de Melhor
Blocador no Mundial de 2002, disputado na
Argentina e onde a Selecção Nacional de
Seniores Masculinos conseguiu posicionar-se
entre as oito melhores equipas do mundo.
Nascido em Portimão em 1978, João José
começou a sua carreira no Che Lagoense, em
1994, clube algarvio que representou por três
épocas. Seguiu-se a AD Machico (quatro épocas),
o CS Marítimo (2002/03), o Castelo da Maia GC
(2003/04) e o VFB Friedrichshafen, clube pelo
qual conquistou já a Liga e a Taça da Alemanha.

Volei.tv sempre presente!

O Volei.tv continua a acompanhar as actividades
do Gira-Volei! No canal oficial da FPV, a emitir
desde o ano passado, encontras as reportagens
das últimas provas realizadas e também podes
recordar as provas da época passada, como, por
exemplo, a final do Encontro Nacional realizada
em Miranda do Douro.
O primeiro Regional da época 2006/07 realizouse em Penela, Coimbra, e foi bastante
competitivo. Se quiseres saber como correu, não
percas tempo e visita-nos no www.volei.tv. Lá
também poderás ver a reportagem sobre o

Municipal de Resende, realizado no dia 24 de
Março! A diversão foi o ponto forte deste
encontro, que contou com a presença dos atletas
de Gira-volei da Escola EB2/3 de Resende, do
Liceu Latino Coelho e do Clube Náutico das
Caldas.
Mantém-te informado dos Regionais que vão
sendo realizados, pois assim saberás quais as
duplas que poderás encontrar no Encontro
Nacional deste ano, agendado para os dias 9 e 10
de Junho em Portimão. Pelo que temos visto, o
nível dos atletas está cada vez mais elevado e o
apuramento para a final não será fácil! Terás de
dar o teu melhor se quiseres estar presente em
Portimão.
A todos os atletas Gira-Volei desejamos boa sorte
e que continuem a participar activamente nas
actividades do Gira, sempre na presença do
Lukkas e do Volei.tv!

