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Encontro Nacional
Um festival de convívio
e divertimento em Portimão

Olá amiguinho!

N

este número d' O Gira-Volei, revelamos tudo o que se passou no Encontro
Nacional, que tem o merecido destaque nesta revista. Em Portimão, mais de
quatro centenas de jogadores disputaram os títulos de campeões nacionais e, sobretudo, conviveram
e divertiram-se todos, e muito, como podes ler na reportagem.
E tu? Estivestes lá? E gostaste? Espero
bem que sim, pois o Gira-Volei é isso
mesmo: competitivo, mas sobretudo
fácil e divertido.
Para além disso, damos-te a conhecer
os eventos realizados em Elvas,
Mondim de Basto, Castro Verde e
Régua, bem como a vitória da Selecção
Nacional no Torneio dos 60 Anos da
FPV e as reportagens do volei.tv.
Tudo isto em 16 páginas todas 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!
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 Municipal
Mondim de Basto reúne meio milhar
A FPV e o Pelouro do Desporto da Câmara
Municipal de Mondim de Basto organizaram, no
dia 17 de Maio, o primeiro Encontro Convívio
naquele município de Vila Real.
Reunindo cerca de meio milhar de crianças, o
encontro contribuiu decisivamente para o
intercâmbio desportivo entre os habitantes do
concelho, bem como para o divertimento das

crianças, como foi salientado pelo vereador
Francisco Gomes Ribeiro e por Marcos Costa
Pinto, coordenador do Gira-Volei em Mondim.
O Gira-Volei está a ser desenvolvido em todas as
escolas do 1.º Ciclo do concelho e no Centro
Desportivo Municipal, num total de cerca de 500
jovens.

Regional de
Elvas: “ regresso
Na vetusta e fronteiriça cidade de Elvas
decorreu no dia 12 de Maio, o Encontro
Regional de Portalegre. Organizado por
elementos da Federação Portuguesa de
Voleibol e pelo Prof. João Pires, o grande
responsável pela introdução e desenvolvimento do Gira-Volei em Elvas, cerca de
100 jovens competiram com o intuito de
marcarem presença na Fase Final.
Foi um sábado de muita animação, com os
miúdos a praticarem Gira-Volei nos dez
campos montados e a demonstrarem uma
dedicação e um fair-play assinaláveis, com a
ajuda dos professores, que se mostraram
sempre bastante interventivos e incentivavam
os seus alunos sempre que era necessário.
Um dos grandes objectivos que levou o Prof.
João Pires a levar o Gira-Volei até Elvas foi a
vontade da cidade em criar um clube de
Voleibol – que já existiu no passado, mas
entretanto foi extinto – e nada melhor do que o
Gira-Volei para tentar fazer com que os miúdos
da cidade e da região desenvolvam
capacidades para aprender a jogar voleibol.
Centros Gira-Volei que estiveram presentes
em Elvas: Câmara Municipal de Sines,
Externato Oratório S. José, Centro Recreativo
e Popular da Boa Fé e Escola André de
Resende.

Portalegre
” ao passado

DECLARAÇÕES (Prof. João Pires)
- Que balanço faz da evolução do Gira-Volei
desde Setembro (a última vez que cá estivemos)
até agora?
"É claramente um balanço positivo, mas tem que
ser feito em duas fases: numa fase inicial, durante
o Encontro Convívio em Setembro, tivemos uma
adesão fantástica. Mas logo a seguir, com a vinda
do Inverno, esse interesse esmoreceu. Com a
chegada da Primavera as crianças começaram a
aparecer e agora não só treinamos aos fins-desemana mas durante vários dias da semana. Além

disso, vamos ter um pavilhão e por isso vamos
treinar também durante todo o ano."
- Qual é o vosso grande objectivo, Gira-Volei ou
Voleibol?
"O nosso grande objectivo é solidificar o GiraVolei já que temos muitos miúdos que gostam
imenso e o praticam. Quando tivermos uma boa
base de Gira-Volei poderemos avançar para uma
equipa de Voleibol, talvez daqui a dois ou três
anos.”

Regional de Beja
Castro Verde dinamizador
e profissionalismo praticamente a todas as
escolas por onde passou.
Em Castro Verde há dois atletas com muita
capacidade e talento, que vão ser chamados às
próximas observações da Selecção Nacional
de Cadetes Masculinos. Esta situação, tal
como aconteceu em Seia, é umtestemunho de
como o Gira-Volei tem vindo a ser uma boa
oportunidade para os jovens demonstrarem o
seu valor e poderem, num futuro próximo,
integrar equipas de Voleibol a um nível
federado.
Os jovens participantes pertenciam aos
Centros Gira-Volei da Escola Secundária
No dia 11 de Maio, um grupo entusiástico de
Castro Verde e da Escola EB 2/3 Dr. Brito
cerca de uma centena de jovens juntou-se no
Camacho.
Estádio Municipal de Castro Verde para
participar em mais um Encontro Regional de
Gira-Volei, que se revelou muito disputado
mas sobretudo com muita boa disposição.
Organizada pelos elementos do Gabinete de
Desenvolvimento da FPV responsáveis pelo
Gira-Volei e por professores da Escola
Secundária Castro Verde, esta prova foi
realizada com o objectivo de possibilitar aos
jovens a oportunidade de assegurarem uma
presença na Fase Final.

CLASSIFICAÇÃO

O principal mentor deste encontro foi o Prof.
Paulo Pinho, grande dinamizador do projecto
já que levou o Gira-Volei com muita dedicação
Escalão 8-10 Masculinos:
1º - André Costa / João Costa - Esc. Sec. Castro Verde
Escalão 8-10 Femininos:
1º - Inês Carolina / Maria Inácio - E. Sec. Castro Verde
Escalão 11-12 Femininos:
1º - Rita Rosa / Inês Caracinha - Esc. Sec. Castro Verde
2º - Telma Rebolo / Jessica Correia - E. S. Castro Verde
Escalão 13-15 Masculinos:
1º - Miguel Santos / Fábio Santiago - E. S. Castro Verde
2º - Miguel Ramos / João Tomé - Esc. Sec. Castro Verde

Escalão 13-15 Femininos:
1º - Ana Botelho / Ana Lança - Esc. Sec. Castro Verde
2º - Tânia Santiago / Rute Luz - Esc. Sec. Castro Verde
Escalão 13-15 Masculinos - Nível II
1º - Alexandre Coelho / João Rodrigues - E. S. C. Verde
2º - Miguel Pereira / Patrick Alves - E. S. Castro Verde
Escalão 13-15 Femininos - Nível II
1º - Teresa Mestre / Maria Mestre - E. Sec. Castro Verde
2º - Cláudia Lourenço / Cátia Pereira - E. S. C. Verde

Encontro Nacional
do Gira-Volei

Portimão definiu
os campeões
O Encontro Nacional de Gira-Volei, que decorreu
nos dias 23 e 2 4 de Junho, exced eu as
expectativas de todos os que nele participaram,
principalmente dos mais jovens, que competiram
e ainda tiveram oportunidade para se divertir e
fazer amizades numa cidade que consideraram
"linda" e que ficará gravada na sua memória.
No encontro nacional mais concorrido de
sempre, com 430 participantes, em representação de 55 centros, e 43 campos montados na
Zona Ribeirinha de Portimão, a felicidade dos
campeões falou mais alto e fez eco nos
responsáveis pela organização, a Federação
Portuguesa de Voleibol (FPV) e a Câmara
Municipal de Portimão.
Isabel Guerreiro, Vereadora do Pelouro do
Desporto da autarquia portimonense, fez um
"balanço claramente positivo" do evento:
"Estiveram presentes cerca de meio milhar de
crianças vindas de todo o país, das ilhas

inclusive. Este encontro representa o culminar de
todo o trabalho desenvolvido pela Federação
Portuguesa de Voleibol e do Município de
Portimão . E o Gir a-Volei em Portimã o é,
claramente, uma aposta para continuar. Temos
um projecto firme no Voleibol, temos equipas
federadas até aos juvenis e obviamente o GiraVolei é onde tudo começa, é um pressuposto, é
uma condição".

Uma opinião partilhada por Paulo Trindade,
técnico de desporto da Câmara Municipal de
Portimão:
"O Encontro Nacional de Gira-Volei correu bem e
esperamos que este Nacional seja um estímulo e
que consigamos trazer mais Voleibol para o Sul,
neste caso para o Algarve, porque está tudo muito
centralizado no Norte do país".

Estive ram aqui 430 atleta s de Gira-Volei,
distribuídos por 43 campos, e correu tudo bem. O
Gira-Volei tem crescido muito e provavelmente
para o ano o número de participantes subirá para
500 ou mais. Tudo isto é fruto do trabalho que a
Federação Portuguesa de Voleibol tem vindo a
desenvolver com a colaboração das autarquias,
dos centros Gira-Volei e até mesmo dos
professores que ajudam também a divulgar a
Leonel Salgueiro, responsável federativo pelo modalidade.
Gira-Volei, salientou o crescimento desta
variante, só possível devido ao trabalho conjunto Gostaria de aproveitar esta oportunidade para
desenvolvido pela FPV e pelas autarquias.
agradecer à Câmara Municipal de Portimão pela
forma como fomos recebidos e por ter feito tudo
"Este foi o Encontro Nacional com o maior para que o Encontro Nacional fosse um sucesso.
número de atletas e de campos realizado até hoje. Agradeço também, em nome da Federação, aos

ATLETAS DE ACORDO
COMPETIÇÃO E CONVÍVIO DE MÃOS DADAS
Perguntas:
1. O que estás a achar deste Encontro Nacional em
Portimão?
2. O que é para ti o Gira-Volei? / Por que é que
praticas Gira-Volei? / O que te atrai?
Respostas:
Catarina, Portimão, 13 anos de idade
1. Este Encontro Nacional está a ser muito bom,
pois não só jogamos Gira-volei como nos
divertimos muito! Conhecemos muitos atletas de
outras cidades do país.
2. Gosto muito do Gira-Volei, pois para além da
competição permite-nos conhecer novos lugares e
pessoas.
Mariana, Portimão, 13 anos
1. Este fim-de-semana está a ser do melhor, não só
praticamos Gira-Volei como nos divertimos muito.
No sábado, depois do jantar, fomos à Katedral
[discoteca que foi reservada para os atletas do
Gira-Volei] e foi muito "fixe" pois fizemos novas
amizades. Espero estar presente no Regional e no
Nacional do ano que vem.
2. É engraçado, é diferente não se limita à competição. Todos querem ganhar, mas o mais
importante no Gira-Volei é participar.

dois técnicos da Câmara Municipal de
Portimão: o Prof. Paulo Trindade e o Prof. Hugo
Sousa, porque foram incansáveis...
E até para o ano!", desejou.
Neste Encontro Nacional, que se realizou pela
primeira vez no Algarve, participaram atletas
oriundos de todos os pontos do país,
nomeadamente dos centros sediados nos
distritos de Bragança, Braga, Viana do Castelo,
Porto, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo
Branco, Portalegre, Lisboa, Beja, Algarve e
Açores (Ilhas de Santa Maria, Terceira e São
Miguel).

Íris, Portimão, 10 anos
1. Estou a gostar muito. Hoje ainda vou jogar, não
sei se vou conseguir ganhar, mas o mais importante é estar aqui. Ontem, fomos a uma festa e eu
gostei muito; nunca tinha ido entrado numa
discoteca.
2. O Gira-Volei é muito giro e divertido. Quero
continuar a praticar para poder estar nos
encontros nacionais.
Edgar, Portimão, 13 anos
1. Este fim-de-semana está a ser "bué fixe".
Jogamos Voleibol, saímos à noite, dançamos, cantamos, conheci muita gente. É "bué fixe" mesmo.
2. O Gira-Volei é uma mistura de Voleibol com
diversão e isso marca a diferença e faz com que eu
goste de praticar. Para o ano que vem, mesmo sem
saber onde vai ser a Final, quero estar presente
para poder estar com as pessoas que conheci aqui
e que são altamente.

Perguntas:
1. Agora que o Nacional terminou, qual é o
balanço que fazem da época 2006/2007 do
Gira-Volei?
2. O que acharam do fim-de-semana?

1. Este é o nosso 2.º título e só poderíamos estar
radiantes. É uma experiência única e por isso já
estamos a pensar na próxima época. Gosto
muito do Gira-Volei, é uma modalidade
saudável e divertida
2. O fim-de-semana foi muito bom, foi giro,
divertido e sairmos de Portimão com mais um
título é bom demais.
Luís Martins / Leandro Almeida
Escalão 11/12 anos mas. /Escola Evaristo
Nogueira (Seia)
1. O Gira-Volei é uma maneira de nos
iniciarmos no Voleibol. Gostamos muito de
Voleibol e ganhar os nacionais é uma
motivação-extra para não desistirmos.
2. O fim-de-semana foi muito bom, nunca
tínhamos vindo cá ficamos a conhecer e a
gostar de Portimão.

Respostas:
Daniela Costa / Margarida Lencastre
Escalão 8/10 anos fem. / Colégio Paulo VI
1. Esta foi a primeira vez que vencemos um
Nacional. Gostamos muito e queremos vencer
mais vezes porque é uma sensação muito boa.
Estamos cansadas mas felizes.
2. O fim-de-semana foi muito bom, divertimonos muito, conhecemos uma cidade diferente e
bonita. Foi muito bom, as instalações são do
melhor e os funcionários foram muito
simpáticos connosco.
João Fragoso / Ricardo Paiva
Escalão 8/10 anos mas./ Colégio Paulo VI
1. A nossa prestação foi muito boa, apurámonos para o Nacional, vencemos e esperamos
poder estar no Encontro Nacional do próximo
ano.
2. Foi muito bom, conhecemos Portimão,
jogámos Gira-Volei, vencemos, divertimo-nos
e fizemos novas amizades. No fundo, jogámos
com tranquilidade (risos) as duplas eram boas.
O melhor mesmo foi termos vencido com
tranquilidade, claro.
M.Castanheira / Liliana Garcia
Escalão 11/12 anos fem. / Escola Evaristo
Nogueira ( Seia )

Cristiana Costa/Marisa Ramalho
Escalão 13/15 fem. Nível I / Câmara
Municipal de Resende
1. A época foi muito boa, participámos no
Municipal, no Regional e agora no Nacional,
tendo vencido todos os encontros. É a segunda
vitória consecutiva no Encontro Nacional;
estamos muito contentes e satisfeitas com a
nossa prestação.
2. Foi muito bom o fim-de-semana. Não
estávamos à espera de outra coisa. Foi
divertido, cansativo, alargámos os nossos
horizontes, conhecemos pessoas e a cidade de
Portimão, que é muito linda.

João Pereira/Tiago Costa
Escalão 13/15 mas. Nível II / Colégio de
Lamego
1. A época foi cansativa, mas valeu a pena. O
Gira-Volei é uma modalidade competitiva,
divertida, mas também desgastante, mas
vencemos e estamos muito felizes por isso.
2. Adoramos a cidade, para além de bonita,
consegue conciliar o meio ambiente com a
prática desportiva. Fomos muito bem tratados.

“Volley All Festival”
O Voleibol ao alcance de todos
Para além do Encontro Nacional de Gira-Volei,
Portimão esteve em foco por outras razões: foi
o local escolhido pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) para estrear o "Volley
All Festival", um projecto da Comissão de
Desenvolvimento da FIVB, presidida pelo
Prof. Vicente Araújo, Presidente da FPV, que
tinha suscitado muito interesse e recolhido
apoio da maioria das federações presentes no
Congresso Mundial, realizado em Tóquio
(Japão).

no Voleibol, provando que o projecto é uma
aposta ganha.

O objectivo do "Volley All Festival" é encorajar
as federa ções nacion ais a organiz ar no
decorrer da última semana de Junho três dias
dedicados exclusivamente ao Voleibol, nos
quais as crianças e os jovens podem divertir-se
a jogar e as federações nacionais promover a
modalidade à escala do globo. O "Volley All
Festival" decorreu até à última semana de
Junho em cerca de 40 países e em 5 Centros de
De 22 a 24 de Junho, centenas de crianças Desenvolvimento da Federação Internacional
der am la rga s à sua ale gri a e tiv era m de Voleibol, tendo divulgado o Voleibol à
oportunidade de mostrar as suas habilidades escala mundial.

Regional de Vila Real
Régua: um dos maiores de sempre
O Peso da Régua recebeu, no dia 5 de Maio, o
Encontro Regional de Gira-Volei de Vila Real, no
Parque de Estacionamento da Avenida de Ovar,
que contou com cerca de 400 participantes,
representando os concelhos de Peso da Régua,
Alijó, Celorico da Beira e Chaves.
Esta autêntica festa do Gira-Volei foi organizada
pela Câmara Municipal de Peso da Régua e pela
Federação Portuguesa de Voleibol (FPV), a qual
considerou este encontro como um dos maiores
de sempre a nível nacional.
Foi assim um sábado em que a alegria e a
competitividade foram evidentes nos 13 campos
montados pelos elementos da FPV.
Os atletas que participaram mostraram-se muito
entusiasmados e sobretudo com muita aptidão
para este desporto que é um dos principais
veículos dinamizadores do Voleibol.
Os Centros Gira-Volei presentes neste Encontro
Regional foram: EB1 Régua nº 1, EB1 Régua nº 2,
EB1 Régua nº 3, Escola Gervide, Escola de Covo,
Grupo Desportivo de Chaves, Câmara Municipal
de Alijó, EB1 Igreja - Ourilhe e Clube Caça e
Pesca.
CLASSIFICAÇÃO
Escalão 8/10 Masculinos:
Escalão 11/12 Femininos:
1º - Fábio Silva / Diogo Magalhães - EB1 Igreja Ourilhe 1º - Vânia Alvarez / Joana Olmos - CM Alijó
2º - Alexandre Ferreira / Diogo Ribeiro - EB1 Régua nº 1 2º - Susana Cardoso / Marília Carregueira - C M Alijó
Escalão 8/10 Femininos:
1º - Alexandra Fernandes/Mariana Sousa - GD Chaves
2º - Natália Kryukova / Rita Preto - GD Chaves

Escalão 13/15 Masculinos:
1º - João Rocha / João Mota - Clube Caça e Pesca
2º - Bernardo / Miguel Ferreira - Clube Caça e Pesca

Escalão 11/12 Masculinos:
1º - João Chaves / Bruno Cardoso - GD Chaves
2º - Francisco Sampaio/Emanuel Monteiro - CM Alijó

Escalão 13/15 Femininos:
1º - Joana Vale / Beatriz Almeida - Clube Caça e Pesca

Torneio dos 60 Anos da FPV
se praticamente a cumprir calendário, tendo
vencido por 3-0 (25/13, 25/19 e 25/16) e levado a
decisão em relação ao vencedor do torneio para o
Três vitórias pela margem máxima em outros jogo com os gregos.
tantos jogos foi o saldo mais do que positivo
apresentado pela Selecção Nacional de Seniores Um bom ensaio para a Liga Europeia,
Masculinos no Torneio dos 60 Anos da FPV. A principalmente para a Final Four (Portimão), cuja
última vítima do ímpeto luso foi a Grécia: 3-0 organização foi atribuída a Portugal.
(25/21, 25/18 e 25/23). Uma selecção em
renovação mas bem mais forte do que Porto Rico e
Marrocos. Apesar disso, os helénicos nunca
conseguiram discutir com Portugal o triunfo na
competição, tendo de vergar-se à superior
exibição dos portugueses, que apesar do pouco
tempo de treino juntos apresentaram já um ritmo
e um fio de jogo assinaláveis.

Portugal ergue o troféu

Portugal estreou-se da melhor forma no Torneio
dos 60 Anos da FPV, ao rubricar uma boa exibição
e um triunfo convincente sobre Marrocos: 3-0,
com os parciais de 25/20, 25/17 e 25/20, em pouco
mais de uma hora.
Frente a Porto Rico, a Selecção Nacional limitou-

Nacional do Gira-Volei no Volei.tv
Portimão encontram-se já a passar no volei.tv.
Lá poderás (também) recordar os regionais que
antecederam o nacional de Gira-Volei: Coimbra /
Penela, Viseu / Resende, Braga / Famalicão, Vila
Real de St.º António / Régua, Algarve / Portimão,
Alentejo / Castro Verde, Portalegre / Elvas.
No canal oficial da FPV, em emissão contínua 24
horas por dia, encontras as reportagens do
Nacional de Gira-Volei, que decorreu entre os
dias 23 e 24 de Junho, na zona Ribeirinha de
Portimão. Este foi um encontro que teve tanto de
competitivo como de divertido e basta acederes
ao site www.volei.tv para veres os vídeos que
foram feitos a pensar em ti. As entrevistas a
alguns dos atletas que participaram no encontro
nacional, as imagens dos jogos e da cidade de

Desejamos-te umas boas férias e que a próxima
época chegue rápido para que os encontros de
Gira-Volei comecem, sempre na presença do
Lukkas e do Volei.tv.
Nota: Se ainda não és um utilizador registado,
não percas tempo e regista-te em www.volei.tv,
pois só assim poderás ver (as vezes que quiseres)
os teus vídeos favoritos.
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PARA COMPRARES ESTES ARTIGOS VAI JÁ A...
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