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Nº

Casa cheia no
I Encontro Nacional
de Monitores

5

Olá amiguinho!

E

spero que o Natal tenha sido bom e que tenhas entrado com o pé direito em
2008. Acredito que este será um ano em pleno no Voleibol e, no caso concreto
do Gira-Volei, uma época de sucesso, à semelhança de 2007. Neste primeiro número d' O Gira-Volei de
2008, apresentamos-te uma edição de luxo: nas páginas centrais, exibimos todos os campeões nacionais de Gira-Volei, bem como o Prémio Mérito Gira-Volei, que desta vez distinguiu o Prof. Fernando
Almeida, pela sua dedicação e trabalho desenvolvido na escola de Sequeira e na região de Resende.
O I Encontro Nacional de Monitores foi um êxito: dos prelectores aos
participantes, dos organizadores aos convidados, todos
manifestaram a vontade de repetir a iniciativa.
As acções de solidariedade realizadas
tradicionalmente na quadra natalícia pela FPV,
com o apoio de Miguel Maia, levaram alguma
alegria a quem mais dela precisa, as crianças
carenciadas de afectos e bens materiais, que
descobriram que a prática desportiva pode revelar
ensinamentos importantes para a sua vida futura.
Para além disso, damos-te a conhecer os eventos
realizados em Évora, Amarante e Ramalde e
ainda o Campo de Férias de 2008 que se
realizará em Miranda do Douro.
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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“Competir também é educar”
O I Encontro Nacional de Monitores de GiraVolei, que a Federação Portuguesa de Voleibol
(FPV) realizou superou todas as expectativas,
tendo contado com perto de uma centena de
participantes, que encheram por completo o
Auditório Dr. Fernando Jorge de Araújo Barros,
na sede federativa.
A iniciativa dividiu-se em duas partes: a que teve
lugar de manhã no anfiteatro federativo e que
contou com as intervenções de Vicente Araújo,
Presidente da FPV, de Nuno Lemos, Mestrando
em Desporto para Crianças e Jovens e
responsável pelo Centro da Escola EB 2,3 da
Sequeira (Guarda), e de Jorge Adelino, Técnico
do Instituto do Desporto de Portugal (IDP); e a que
decorreu na Escola Superior de Educação e foi
ministrada por Pedro Caramez, Professor

Universitário na área de Gestão do Desporto, e
António Guerra, do Departamento Técnico da
FPV, que apresentaram, respectivamente,
"Estratégia de Marketing para o Desenvolvimento
do Centro de Gira-Volei" e o "Treino Físico com

Jovens: Introdução ao Voleibol", sendo que esta
última intervenção teve também uma componente prática.

Jorge Adelino

O Presidente do organismo que superintende
o Voleibol a nível nacional manifestou a sua
satisfação pela enorme adesão de
participantes, oriundos de vários pontos do
país, "o que demonstra que o Voleibol tem
força e está implantado no país inteiro".
"O Gira-Volei, para além de ser uma
modalidade em que a competição existe,
possui outra componente: permite o acesso ao
desporto dos jovens de todo o país, tendo uma
intervenção na área social que considero
muito importante.

Pedro Caramez

Nuno Lemos

O Gira-Volei não tem como objectivo
primordial captar o maior número de atletas,

A competição,
quando bem enquadrada,
é extremamente educativa.
Na vida, como no jogo,
ganhamos um dia e perdemos
no outro.
É importante saber lidar
com o sucesso,
mas também temos
de saber encaixar
os insucessos.

tem antes como objectivo principal dar aos
jovens a possibilidade de praticar desporto,
nomeadamente o Voleibol. Depois, vão
aparecendo jovens que gostam da modalidade
e que querem continuar a praticá-la e isso é
fundamental para o desenvolvimento do
desporto nacional.

O Gira-Volei é um sucesso e isso deve-se a
todos vocês, que aqui estão hoje. Deve-se ao
entusiasmo do Hugo (Silva), do Leonel
(Salgueiro) e de todos aqueles que trabalham
para o desenvolvimento do Gira-Volei".
Nuno Lemos fez uma apresentação muito
aplaudida pelos presentes.
O professor da EB 2,3 de Sequeira, baseandose na sua actividade no estabelecimento de
ensino da Guarda, abordou o Centro de GiraVolei como modelo, abarcando na sua
intervenção vários aspectos cruciais, desde a
captação dos jovens para o desporto e
posterior continuidade destes mesmos jovens
na prática desportiva, agora através do Gira+,
e de todo o trabalho desenvolvido na escola de
Sequeira, que em 2006/07 recebeu o estatuto
de Escola de Referência Desportiva (ERD),
movimentando perto de três centenas de
alunos.

António Guerra

É muito importante que se trabalhe com os
jovens de uma forma adequada, dando-lhes
aquilo que eles mais gostam de fazer e o GiraVolei vai ao encontro desses anseios ao ser
apresentado de uma forma simples e
d i v e r t i d a " , s a l i e n t o u Vi c e n t e A r a ú j o ,
acrescentando:
"Há quem diga que a competição não é
educação, mas eu julgo que é o contrário. A
competição, quando bem enquadrada, é
extremamente educativa. Na vida, como no
jogo, ganhamos um dia e perdemos no outro. É
importante saber lidar com o sucesso, mas
também temos de saber encaixar os
insucessos.

Solidariedade em Celorico de Basto
Uma prenda chamada Gira-Volei
cada vez melhor em Celorico e no nosso país".
Integrado no Projecto de Luta Contra a Pobreza,
dinamizado pela Câmara Municipal, o Centro
Comunitário dá apoio e aconchego material e
psicológico a crianças de várias idades, como
referiu a sua Directora, Manuela Vilas-Boas, que
destacou ainda a reacção das crianças:
"As crianças ficaram surpreendidas e felizes
quando viram o Miguel Maia e as prendas que a
Federação trouxe, aliás, basta olhar para elas...
Creio que, como eu, elas gostavam que houvesse
mais iniciativas deste género".

Consciente de que nem todos nascem em berços
confortáveis, forrados com a ternura e carinho
dos pais ou familiares e alguns nem direito a
berço têm, a FPV, à semelhança dos últimos anos,
procura levar às crianças mais carenciadas
alguma afeição que suavize a sua vida, sobretudo
na quadra natalícia, altura em que algumas se
encontram mais fragilizadas.
Assim, através do seu Departamento Técnico
responsável pelo Gira-Volei, do Volei.tv e com o
atleta olímpico Miguel Maia, e em colaboração
com a Câmara Municipal de Celorico de Basto, a
FPV realizou uma acção de solidariedade no
Centro Comunitário do município, sediado em S.
Silvestre.
No final, o Vereador do Desporto e Cultura,
Joaquim Monteiro da Mota e Silva, louvou a
iniciativa da FPV:
"Parabéns à Federação Portuguesa de Voleibol por
ter vindo aqui a Celorico e respondido com a sua
presença ao nosso convite. Foi uma semana de
trabalhos em torno do Voleibol e a presença do
Miguel Maia, o melhor jogador português de
Voleibol de sempre, dá-nos imensa alegria.
Acima de tudo, o que procuramos é tornar as
crianças felizes e fazer com que o desporto seja

Apontado como o grande responsável pela
dinamização do Gira-Volei em Celorico de Basto,
Carlos Peixoto mostra-se satisfeito com a forma
como o Voleibol está a desenvolver-se na região:
"Este ano, com a ajuda da Câmara Municipal e do
Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
alargámos o Gira-Volei a todo concelho e
contamos vir a ter mais de mil alunos a praticar
Gira-Volei.
Depois de desenvolver este trabalho com os mais
pequeninos, contamos conseguir constituir uma
equipa de Voleibol e, quem sabe, mais tarde
chegar aos nacionais de Voleibol. Penso que isso é
possível".

Acção de Solidariedade
Centro de Acolhimento d'Os Cucos

O Natal é das crianças e, por isso, a FPV, Miguel
Maia e o Volei.tv visitaram o Centro de Acolhimento d'Os Cucos em Elvas, uma instituição de
cariz social que alberga crianças carenciadas,
distribuindo prendas e autógrafos a quem mais
precisa e vive intensamente o Natal. Nesta acção
de solidariedade realizada em conjunto pelo
departamento técnico federativo responsável
pelo Gira-Volei e a Câmara Municipal de Elvas, o
atleta olímpico espalhou alegria entre os mais
novos entregando a cada criança presentes e
chocolates.
Para Joaquim Pires, responsável pelo Centro GiraVolei da Boa-Fé:
“A nível empresarial deveria haver mais apoio,
pois é de louvar o que a FPV está a fazer, neste
caso em Elvas.
O que é preciso é trazer para Elvas um grande
momento de Voleibol, até porque dispomos de
infra-estruturas para acolher uma competição
importante”.
Miguel Maia aproveitou o momento para
demonstrar a sua satisfação por participar neste
tipo de acções e deixou uma mensagem especial:
“Nesta altura, é sempre importante fazermos
estas visitas. Sentimos um entusiasmo acrescido,
porque estamos a visitar uma instituição

totalmente diferente, com crianças carenciadas,
que necessitam do nosso apoio e do apoio de
todas as pessoas que possam ajudar numa altura
importante como esta.
Procuramos fazer com que as crianças sorriam e
tenham alegria. É algo que nos sensibiliza
sempre”.
José Manuel Barrogo, Vereador do Pelouro de
Desporto da Câmara Municipal de Elvas,
confessou que esta iniciativa o surpreendeu e
muito, pela positiva:
“É com muita satisfação que acolhemos esta
iniciativa da FPV e, em nome da Câmara, gostaria
de salientar que é um exemplo que merecia ser
seguido por outras instituições, que deviam
deslocar-se ao interior do país para executar este
tipo de iniciativas. A FPV está de parabéns e pode
contar com a Autarquia de Elvas para acções
futuras, pois estamos sempre disponíveis para
participar”.
Maria Ana, responsável pelo centro, agradeceu a
presença de Miguel Maia e dos elementos da FPV
e aproveitou para pedir mais visitas em 2008:
“Pena é que não haja mais iniciativas do género
durante o resto do ano. O desporto é sempre bom
e saudável, pois os miúdos chegam ao final do dia
cheios de energia”.

A consagração dos campeões
A Federação Portuguesa de Voleibol realizou, no
dia 19 de Dezembro, no Casino da Póvoa de
Varzim, a 11.ª Gala Anual do Voleibol, que
premiou aqueles que mais se distinguiram ao
serviço da modalidade, durante 2007 ou ao
longo de toda uma carreira, como é o caso do
Prémio Osório ou do Prémio Mérito Gira-Volei,
que este ano distinguiu o Prof. Fernando
Almeida, de Resende.
Os prémios para os campeões nacionais de
Gira-Volei foram recebidos por: João
Fragoso/Ricardo Paiva, Luís Martins/Leandro
Almeida, Daniel Pinto/Miguel Rebelo, João
Pereira/Tiago Costa; Daniela Costa/Margarida
Lencastre, Mariana Castanheira/Liliana
Garcia, Marisa Ramalho/Cristiana Costa e
Mariana Bastos/Aida Cardoso.

A Gala 2007, que abriu com a evocação ao "cantor
da liberdade, poeta e, acima de tudo, elemento da
família do Voleibol", numa singela homenagem a
Adriano Correia de Oliveira, constituiu, mais
uma vez, um momento ímpar na consagração do
Voleibol nacional e contou com o tradicional
discurso do Presidente da FPV, Prof. Vicente
Araújo.
À assinatura de um protocolo de cooperação
relativo ao Desporto Escolar entre a FPV,
representada pelo seu Presidente, Vicente
Araújo, e a Direcção-Geral de Inovação e
Desenvolvimento Curricular, representada por
Luís Capucho, seguiu-se a entrega de prémios,
um dos quais, o Prémio Mérito Gira-Volei, foi
atribuído pelo segundo ano consecutivo.

Daniela Costa | Margarida Lencastre (Colégio Paulo VI)

Mariana Castanheira | Liliana Garcia (Escola Evaristo Nogueira)

Cristiana Costa | Marisa Ramalho (C. M. Resende)

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

João Fragoso | Ricardo Paiva (Colégio Paulo VI)

Luís Martins | Leandro Almeida (Escola Evaristo Nogueira)

Daniel Pinto | Miguel Rebelo (Colégio de Lamego)

João Pereira | Tiago Costa (Colégio de Lamego)

Prémio Mérito Gira-Volei
Fernando Almeida - Licenciado em
Matemática, foi no Voleibol que encontrou a
sua paixão, o Gira-Volei. A presença dos seus
jovens atletas nos pódios dos Encontros
Nacionais é já tradicional e indicadora do
trabalho e dedicação deste monitor de
campeões, que, inclusive, criou, com atletas
oriundos do Gira-Volei, a secção de Voleibol
do Clube Náutico de Caldas de Arego.
"Agradeço à Federação a confiança que em
mim depositou e aos técnicos do Gira-Volei, Académica de São Mamede, e de partilhar o
prémio com todos aqueles que foram meus
pois sem eles não teria conseguido nada.
atletas no Gira-Volei e que, apesar de já não
Gostaria de dedicar esta distinção à pessoa que tere m idad e, cont inua m a pass ar pelo
me formou como pessoa e como atleta, o pavilhão.
Professor Arlindo Quelhas, da Associação O meu muito obrigado pelo seu apoio".

Prémio Osório

carreira marcada pela dedicação à sua paixão:
o Voleibol. Assumiu, por duas vezes, o
Guilhermina Rodrigues - Enquanto atleta, foi comando dos destinos da Associação de
internacional pela Selecção Nacional de Voleibol de Lisboa e integrou o Executivo da
seniores; como treinadora, tem conseguido Federação Portuguesa de Voleibol.
vários títulos nos escalões mais jovens, na
escola onde também lecciona e que a José Mota - Presidente da Câmara Municipal
distinguida transformou num verdadeiro de Espinho, colocou o Voleibol como cartaz de
pr om oç ão in te rn ac io na l da ci da de e
alfobre de campeões: a Escola de Lamaçães.
acarinhou projectos, incentivou apostas na
José Augusto Rodrigues - Senhor de um vasto inovação e apoiou realizações que ficaram
currículo desportivo e, acima de tudo, de uma como uma verdadeira imagem de marca.

Encontro Convívio
Voleibol sempre a crescer em Évora
incentivaram os seus alunos sempre que foi necessário. Este encontro serviu também para ajudar ao
desenvolvimento do Voleibol em Évora. Conjugado
com o facto de ter decorrido no Arena D'Évora, de 28
de Novembro a 2 de Dezembro, o Torneio Europeu
de Pré-Qualificação Olímpica, em seniores masculinos, veio de certa forma dar um maior incentivo, já
que a antiga praça de touros esteve quase sempre
cheia de espectadores, mesmo em jogos disputados
por outras selecções que não Portugal.

Na cidade de Évora, Património Mundial, decorreu
no um encontro convívio, organizado pelo Departamento Técnico da FPV e pela Câmara Municipal
de Évora.
Foi um sábado de muita animação, com os cerca de
60 miúdos a praticarem Gira-Volei nos oito campos
montados e a demonstrarem uma dedicação e um
fair-play assinaláveis, com a ajuda dos professores,
que se mostraram sempre bastante interventivos e

José Correia, técnico da Câmara Municipal de Évora,
salientou: "Há três anos iniciámos esta colaboração
com a Federação Portuguesa de Voleibol e penso que
o saldo tem sido muito positivo. No primeiro ano,
essa cooperação foi só com a Câmara, mas desde há
dois anos que inclui também os clubes.
Estudos feitos aqui, em Évora, revelaram que o
Voleibol tem sido uma modalidade que cresceu nos
últimos anos e isso é muito bom. Há dez anos apenas
tínhamos um clube aqui na cidade, agora temos
vários clubes também com escalões de formação".

Encontro de Escolinhas
Ramalde juntou 120 crianças
A Junta de Freguesia de Ramalde, com o apoio da Presidente e Vice-Presidente da Junta de Freguesia de
Associação de Voleibol do Porto, organizou o Ramalde. Mais informações: www.avporto.pt
Encontro de Escolinhas de Gira-Volei. A iniciativa,
que decorreu nas instalações da Escola EB 2/3 de
Maria de Lamas, no Porto, contou com a participação
de cerca de 120 crianças, representativas de todas as
escolas de Ensino Básico do 1.º ciclo da área
geográfica abrangida pela acção da Junta de
Freguesia.
A actividade desenrolou-se durante toda a manhã,
tendo sido distribuídos um lanche e um diploma de
participação na actividade, para além das sempre
procuradas camisolas alusivas ao Gira-Volei.
O Encontro de Escolinhas contou com a presença de
Manuel Mano e de Telmo Lopes, respectivamente

Acção de Formação
Forte impulso em Amarante
de uma centena de inscrições. Estas acções, previstas
nos protocolos estabelecidos entre a AV Porto e as
autarquias/centros integrantes do projecto, têm sido
extremamente importantes no desenvolvimento do
Gira-Volei. Para além da divulgação e transmissão de
conteúdos/estratégias, estes momentos têm servido
também para a partilha e troca de ideias sobre
formas de abordagem desta modalidade junto dos
alunos mais jovens.

O Colégio de São Gonçalo (Amarante), a Câmara
Municipal de Amarante e a Associação de Voleibol
do Porto promoveram, no referido estabelecimento
de ensino, uma acção de formação para monitores de
Gira-Volei. A iniciativa suscitou forte interesse nos
agentes desportivos daquela cidade, bem como da
região do Douro-Tâmega, tendo contado com mais

Campo de Férias 2008
Miranda do Douro
A FPV, através do seu Departamento Técnico e com
a colaboração da Câmara Municipal de Miranda do
Douro, vai organizar, de 25 a 28 de Março, o Campo
de Férias 2008. O evento, que decorrerá na
acolhedora cidade transmontana, terá um custo de
inscrição de 50 euros (para atletas de Gira-Volei e
atletas federados) e 70 euros (alunos), sendo que o
limite de inscrições é de 40 participantes. Os
jovens e respectivos monitores ficarão alojados no
Centro de Acolhimento Juvenil do Barrocal do
Douro, situado numa das mais belas paisagens da
região transmontana.
Aparece e traz os teus amigos, pois o culminar desta
iniciativa da FPV será o Grande Torneio do GiraVolei, com a primeira etapa a disputar-se a partir
das 16h30 do dia 26 de Março e a segunda no dia
seguinte, igualmente pelas 16h30.
Contudo, de 25 a 28 de Março poderás dedicar-te a

O Colégio de S. Gonçalo aderiu à prática do GiraVolei na época de 2006/2007, contando neste
momento com cerca de 80 alunos inscritos no
projecto. Para além disso, a acção enquadra-se no
plano de actividades da turma do Curso Tecnológico
de Desporto, no sentido de dotar os alunos das
competências essenciais ao desenvolvimento do
Gira-Volei na região. A Câmara Municipal de
Amarante, após ter sido das primeiras autarquias a
aderir ao projecto federativo, pretende agora dar um
forte impulso ao desenvolvimento desta modalidade
em todo o concelho.
mais actividades, como, por exemplo, à Canoagem
e/ou ao Cicloturismo, ou fazer uma caminhada com
visita a locais com interesse histórico ou turístico,
bem como participar num concurso de anedotas ou
na criação de uma música representativa da sua
equipa.

Gira+
Os primeiros centros
O Instituto Educativo Juncal (IEJOTA), de Porto
de Mós (Leiria), a Escola Latino Coelho, de
Lamego (Viseu) e a Escola Regional Dr. Dinis
Fonseca (Guarda) foram os primeiros centros de
Gira-Volei a inscreverem atletas no Gira+, o novo
nível de competição criado pela Federação
Portuguesa de Voleibol a pensar nos jovens com
idade a partir dos 16 anos que queiram prolongar
a prática do Voleibol para além do Gira-Volei (dos
8 aos 15 anos).
Os próximos a inscrever-se, que manifestaram já
a intenção de abraçar o projecto Gira+, serão a
Escola de Sequeira (Guarda), a Escola Evaristo
Nogueira (Seia, Guarda), Colégio de Lamego
(Viseu), a C. M. de Resende (Viseu) e o Colégio
Rainha D. Leonor (Caldas da Rainha, Leiria).
No período de 1999 a 2007, foram formados mais
de 1.800 monitores e realizados 23.400 jogos
oficiais, que envolveram mais de 1.700 centros.
Números que dizem bem da aceitação do GiraVolei entre os jovens e por parte das autarquias e
estabelecimentos de ensino, calculando-se que o
projecto movimente cerca de 90.000 jovens.

Caderno
Escolar A4
(pautado)

2€

Colar
Gira-volei

2€
Caderno
Escolar A4
(quadriculado)

2€

Mochila Gira-volei

10€

Bolsa para telemóvel

3€

Mochila Gira-volei

20€

T-Shirt Gira-Volei
Porta-Chaves Gira-Volei

2,5€

5€

Cachecol

6€

...e muitos outros em www.giravolei.com

