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Nas páginas 4 e 5 desta edição, mostramos-te o que foi debatido 
no VIII Encontro Nacional de Monitores de Gira-Volei, que 
decorreu no dia 12 de Dezembro na Guarda, sob o lema «Do Gira-
Volei ao Clube».

Nas páginas 6 a 9, apresentamos-te declarações e imagens dos 
novos campeões dos vários níveis do Gira-Volei e Gira +, bem 
como o que aconteceu nas finais disputadas em Junho no 
regresso do Encontro Nacional a Castelo de Vide.
 
Para começar bem o ano, nada como uma boa notícia como 
aquela que te oferecemos na página 10: o nosso País vai organizar 
a Final Four do Grupo 2 da Liga Mundial 2016, pelo que poderás 
ver in loco a Selecção Nacional de Seniores Masculinos.

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…

Bom ano de 2016!
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O VIII Encontro Nacional de Monitores de Gira-
Volei, organizado pela Federação Portuguesa de 
Voleibol (FPV) em colaboração com a Associação 
de Voleibol da Guarda (AVG), no Centro de Estudos 
Ibéricos da Guarda, contou com a participação de 
cerca de duas dezenas de formandos, na sua 
maioria professores e monitores de centros Gira-
Volei.

Subordinado ao tema «Do Gira-Volei ao Clube», o 
evento teve como principais destinatários 

VIII Encontro Nacional
de Monitores Gira-Volei

responsáveis e monitores dos centros de Gira-
Volei, dirigentes e directores técnicos das 
associações regionais de Voleibol, técnicos 
superiores das câmaras municipais, professores de 
todos os graus de ensino, alunos do Ensino 
Superior, atletas e outros interessados.

Características que tornaram o projecto federativo 
um sucesso a nível desportivo e social foram 
destacados por prelectores especializados:



Vítor Pereira, Coordenador Nacional do Gira-Volei 
– «Gira-Volei: Evolução»;
Paulo Pinho, Director Técnico Regional da 
Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve 
(AVAL) – «AVAL - Aparecimento, Evolução e 
Futuro»;
Carlos Mariano, Responsável do Centro GV 
Agrupamento Escolas Guilherme Correia de 
Carvalho – «Centro de Gira-Volei Agrupamento 
Escolas Guilherme Correia de Carvalho»;
Alfredo Ferreira, professor no Agrupamento 

Escolas Latino Coelho – «Do Gira-Volei ao Clube na 
Escola Pública: Alguns pontos fundamentais a 
considerar»;
Rui Pedro Caramez, Consultor de Marketing Digital 
e ex-treinador de Voleibol – «Estratégias digitais de 
desenvolvimento e promoção do Clube».

Carlos Prata, Responsável pelo Departamento de 
Formação da FPV, e Vítor Pereira, Coordenador 
Nacional do Gira-Volei, foram os moderadores de 
mais um interessante debate de ideias e 
experiências.
Segundo a organização, o VIII Encontro Nacional 
de Monitores de Gira-Volei "surgiu com o intuito 
de proporcionar aos treinadores/professores a 
trabalhar no Gira-Volei, um maior conhecimento 
sobre como funcionam alguns centros e como se 
pode passar de Centro Gira-Volei a Clube" e teve 
como objectivos "a apresentação e promoção do 
Gira-Volei; a promoção da imagem social do Gira-
Volei; divulgar o trabalho realizado pelo Gira-Volei; 
e desenvolver competências sociais na 
intervenção do monitor de Gira-Volei".
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Após um ano de saudade, o Encontro Nacional de 
Gira-Volei e Gira+ regressou, nos dias 6 e 7 de 
Junho, a Castelo de Vide, uma vila do distrito de 
Portalegre e um lugar já bem conhecido por alguns 
dos jovens atletas, já que esta foi a quinta final 
organizada nesta localidade alentejana nos 
últimos seis anos.

Com o regresso do Gira-Volei, a alegria coloriu 
também o Estádio Municipal, onde mais de 700 
jovens, abrangendo as idades de 8 a 15 e 16 a 23 
(Gira+) exibiram a sua habilidade na prática do 
Voleibol em 51 campos montados para o efeito 
neste evento, organizado pela Federação 
Portuguesa de Voleibol em colaboração com a 
Câmara Municipal de Castelo de Vide.

Este foi o culminar ideal de uma temporada em 
cheio, que incluiu a fase escolar, os torneios 

municipais e os Encontros Regionais em todo o 
País, competições em que os atletas foram visando 
o seu bilhete de apuramento até ao desejado 
Encontro Nacional.

Os participantes foram distribuídos de acordo com 
sua faixa etária e nível de habilidade.



O Encontro Nacional foi disputado em dois dias, 
sob uma temperatura de 35 graus, o que não 
pareceu beliscar o entusiasmo dos incansáveis 
atletas. O sábado foi dedicado à qualificação para 
as finais, realizadas no dia seguinte, com a 
correspondente subida triunfal ao pódio…

No final, o mais importante era ouvir a opinião dos 
protagonistas, as crianças…

José, de 11 anos de idade, oriundo de Leiria:
"Vim aqui, sobretudo, para jogar Voleibol, um 
desporto que eu gosto muito. O Gira-Volei é uma 
boa actividade pois motiva as crianças como eu a 
jogar Voleibol de uma forma divertida”.

Marta e Bárbara, com respectivamente 13 e 14 
anos, vieram da região vizinha de Santarém:
"Ganhar é óptimo, mas o mais importante foi 
podermos participar e jogar a nossa modalidade 
em dois dias de grande convívio. O Encontro 
Nacional é realmente uma grande festa. Divertido 

é a palavra que melhor descreve o Gira-Volei".

Beatriz, 15 anos de idade, proveniente de 
Portimão:
"É um grande evento e estou emocionada de estar 
aqui. O Voleibol é o meu desporto de eleição e a 
minha paixão".

Fotos/Resultados: www.giravolei.com
Vídeo: https://youtu.be/Otj7zKJWnlY
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Portugal acolhe Final Four da Liga Mundial 2016
O nosso País vai acolher a Final do Grupo 2 da Liga 
Mundial 2016, nos dias 9 e 10 de Julho.
Esta Final Four será disputada por quatro equipas: 
o organizador (Portugal) e os três melhores 
classificados do Grupo 2 na Fase Intercontinental.
A WorldLeague 2016 apresenta um novo formato 
de competição, que divide as selecções em dois 
grupos de 12 equipas e um grupo de 8 (distribuídas 
por poules).

O Grupo 1 inclui as melhores 12 selecções da Liga 
Mundial 2015: França (vencedora), Sérvia (vice-
campeã), Estados Unidos (3.º), Polónia, Brasil, 
Itália, Irão, Austrália, Rússia, Bulgária, Argentina e 
Bélgica.
O Grupo 2 é composto pelas 12 selecções 
classificadas entre o 13.º e o 24.º lugar em 2015: 
Japão, Holanda, Canadá, Finlândia, República 
Checa, Cuba, Coreia do Sul, Portugal, Egipto, 
Turquia, Eslováquia e China. 
Na Poule A2 do Grupo 2, agendada para os dias 17 
a 19 de Junho, Portugal vai defrontar a Turquia, a 
Holanda e a Eslováquia na cidade turca de Izmir.
Na Poule F2, a decorrer nos dias 24 a 26 de Junho, a 

Selecção Nacional mede forças com a China, a 
Coreia do Sul e o Canadá na cidade canadiana de 
Saskatoon.
Na Poule I2, que terá por palco a cidade finlandesa 
de Tampere, Portugal defronta a Finlândia, o 
Canadá e Cuba. Esta poule está agendada para os 
dias 1 a 3 de Julho e antecede a realização da Final 
Four do Grupo 2, nos dias 9 e 10 de Julho. 
O Grupo 3 é formado também por 12 selecções: 
Taipé, Alemanha, Eslovénia, Catar, Grécia, 
Cazaquistão, México, Montenegro, Porto Rico, 
Espanha, Tunísia e Venezuela.
A Final Four do Grupo 3 (1 a 3 de Julho) junta o 
organizador e os três melhores classificados.
A edição 2016 da Liga Mundial disputa-se de 17 de 
Junho a 17 de Julho. 
A Fase Intercontinental dos Grupos 1 e 2 será 
disputada ao longo de três semanas, de 17 de 
Junho a 3 de Julho.

A Final 6 do Grupo 1, que define o vencedor da Liga 
Mundial, será disputado por seis selecções (o 
organizador mais os cinco melhores classificados 
na Fase Intercontinental do Grupo 1).






