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Encontro Nacional
Regresso a Oeiras
coroado de sucesso
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Olá amiguinho!

O

Encontro Nacional de Gira-Volei prometia ser ainda melhor do que o dos
anos anteriores... e cumpriu a promessa, pois acabou por exceder as
expectativas de todos os que participaram, directa ou indirectamente, nesta verdadeira festa
desportiva.
Mais de cinco centenas de participantes, representando 65 centros, deram cor, som e vida ao
"velhinho" Estádio Nacional, no Jamor, palco de jogos plenos de competitividade. Se estiveste em
Oeiras, de certeza que ainda te lembras; se não conseguiste ir à fase final, podes ver as fotos e as
classificações do Encontro Nacional em www.giravolei.com, bem como o vídeo da prova e as
entrevistas aos campeões em www.volei.tv.
Nesta edição d' O Gira-Volei, damos-te a conhecer
ainda o que se passou nos Regionais de Beja,
Bragança, Guarda, Leiria, Portalegre e Viana do
Castelo.
Na página 13, a Selecção Nacional de Cadetes
Masculinos, que prepara já os Jogos Olímpicos de
Londres 2012, faz o balanço de um ano de estágio
permanente em Resende.
Tudo isto em 16 páginas 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. Não te esqueças, caso ainda não
tenhas um exemplar desta edição, podes
consegui-lo através do nosso site
(www.giravolei.com).
Até breve!
O teu amigo
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Encontro Nacional
Campeões nacionais
do fair-play
O Encontro Nacional de Gira-Volei de 2008, que decorreu nos dias 14 e 15 de Junho, marcou o
regresso a Oeiras e excedeu as expectativas dos organizadores e dos participantes, sobretudo dos
mais jovens, que competiram num estádio que consideraram "fantástico" e tiveram ainda a
oportunidade de se divertir e fazer amizades numa cidade que apelidaram de "linda". Dois dias
de desporto, convívio e divertimento que ficarão certamente gravados nas suas memórias.

Na fase final mais concorrida de sempre, com 550
participantes, em representação de 65 centros e
distribuídos por 41 campos montados no histórico
Estádio Nacional, no Jamor, 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 Oeiras (CM Oeiras).
Paralelamente, decorreu, pelo segundo ano
consecutivo, o "Volley All Festival", um projecto da
Comissão de Desenvolvimento da Federação
Internacional de Voleibol (FIVB), presidida pelo Prof.
Vicente Araújo, Presidente da FPV. O objectivo do
"Volley All Festival" é encorajar as federações
nacionais a organizar no mês de Junho três dias
dedicados exclusivamente ao Voleibol, nos quais as
crianças e os jovens se divertem a jogar e as
federações nacionais podem promover a modalidade
à escala do globo. O "Volley All Festival" decorre até à
última semana de Junho em várias dezenas de países
e em Centros de Desenvolvimento da FIVB.

Novidade nas fases finais, a Cerimónia de Abertura
do Encontro Nacional 2008, presidida por Ana
Runkel, Directora municipal e representante da CM
Oeiras, e por Fernando Rosas, Director federativo e
representante da FPV, fez desfilar com pompa e
circunstância os atletas e monitores dos 65 centros.

Ana Runkel acolheu, com simpatia, os protagonistas
desta verdadeira festa do Voleibol:
"Em nome do Senhor Presidente da Câmara de
Oeiras, dou as boas-vindas à Federação Portuguesa
de Voleibol e a todos os participantes. Espero que
gozem este fantástico local onde se vão divertir.
Continuem a praticar desporto.
Permitam-me salientar que, como mulher, fiquei
muito orgulhosa por ver o número elevado de
meninas que estão aqui nesta Final".
Fernando Rosas salientou a importância do GiraVolei no crescimento mental e físico das crianças:
"Mais uma vez, neste magnífico estádio, Oeiras
recebe a Fase Final do Gira-Volei, que é tido como um
dos principais eventos desportivos para os jovens
dos 8 aos 15 anos.
À Câmara Municipal de Oeiras, a Federação
Portuguesa de Voleibol agradece todo o empenho e
as facilidades concedidas para a realização desta
prova. Este evento não é só uma referência nacional,
também já é destacado internacionalmente e vocês
fazem parte integrante deste sucesso.
O Gira-Volei é, de facto, um fenómeno desportivo

acessível a todos os grupos ou populações, reunindo
um conjunto de princípios de valores formativos
ímpares no nosso desporto".
O desfile dos 550 atletas e respectivos monitores,
embora com todo o rigor protocolar, foi um momento
de especial agrado dos miúdos e o melhor "tiro de
partida" para dois dias de muita competição, mas
ainda mais de divertimento e convívio.

Um fim-de-semana
inesquecível
No domingo, e depois de um lauto almoço oferecido
pela autarquia ter preparado os participantes para a
viagem de regresso a casa, todos foram unânimes em
destacar os momentos inesquecíveis que viveram
em Oeiras. Uma ideia reforçada por Paulo Vistas,
Vice-Presidente da Edilidade:
"Foi um fim-de-semana inesquecível para todos nós.
Espero que tenham gostado de Oeiras e do sítio
[INATEL] onde ficaram alojados. Foi um momento
de competição, mas que valeu pelo fair-play,
constituindo uma experiência que será útil a todos
os que participaram neste encontro. Gostaria de dar
os parabéns à Federação Portuguesa de Voleibol,
através do seu representante [Fernando Rosas], pela
forma como tudo foi organizado".

Leonel Salgueiro, responsável federativo pelo GiraVolei, salientou o crescimento desta variante,
alicerçado no trabalho em conjunto desenvolvido
por FPV, autarquias e centros.
"Fazendo uma retrospectiva dos últimos 3, 4 anos, é
com satisfação que constatamos o aumento
significativo não só do número de miúdos
envolvidos no projecto como também dos
participantes nas edições dos Encontros Regionais e
do Encontro Nacional.
A qualidade dos praticantes também está a aumentar
muito e nota-se que há um empenho maior dos
professores, que devem ter aumentado a qualidade
da prática e o número de horas de treino.
Após dois anos de interrupção, foi bom regressar a

Oeiras, que foi palco durante três anos das fases
finais. Voltámos com o dobro dos atletas que
costumavam estar presentes. Temos batido o recorde
de participantes e este ano tivemos 41 campos e 550
atletas participantes, o que prova que estamos a
melhorar quer a nível da quantidade quer da
qualidade, que é fundamental".
Leonel Salgueiro mostrou-se satisfeito com a
"postura" dos jovens atletas:
"O fair-play dos miúdos foi fantástico. Tivemos
alguns problemas pequenos, mas que foram criados
mais pela pressão exercida pelos progenitores, pois
quando os pais saíram do recinto de jogo, os
problemas desapareceram".
Segundo o responsável federativo pelo Gira-Volei, as

condições de alojamento contribuíram para que os
objectivos da sã convivência fossem atingidos:
"Oeiras tem a particularidade de conseguir reunir
todos na mesma unidade hoteleira, o que acaba por
beneficiar o convívio dos vários centros e de
localidades diversas.
Gostaríamos de agradecer à Câmara Municipal de
Oeiras pela colaboração na organização do evento,
pois foi inexcedível no apoio e na resolução de
pequenos problemas que iam surgindo, e ao Instituto
de Desporto de Portugal, pela cedência do espaço.
O nosso obrigado ainda a todos os que estiveram
envolvidos na organização do Encontro Nacional,
dos atletas aos motoristas, pois todos contribuíram
para o sucesso do evento".

Regresso a Oeiras
Divertido e
Fábio Silva / Diogo Magalhães
(1.º escalão 8/10 anos)
Fábio Silva: "Oeiras é muito bonita. O estádio é giro e o torneio
foi muito bom, divertido e competitivo. As equipas eram fortes,
como a que foi connosco à final, mas conseguimos superá-las.
Gostava que esta prova continuasse por muitos e longos anos".

Patrícia Tomás / Cassandra Silva
(1.º lugar no escalão 11/12 anos)
Patrícia Tomás: "Sentimos algumas dificuldades no jogo da
meia-final, mas tivemos sempre confiança em nós. Correu tudo
de uma forma divertida e animada. Foi muito fixe. Fomos à
praia, à piscina e também fizemos uma guerra de almofadas".

Diogo Palmeiro / João Comendinha
(1.º lugar no escalão 11/12 anos)
Diogo Palmeiro: "Correu optimamente. Contámos com o apoio
da nossa escola IBJota [Instituto Educativo do Juncal], que é a
melhor escola do mundo. Gostaríamos de agradecer aos nossos
professores e amigos ".

João Loureiro / João Machado
(2.º lugar no escalão 11/12 anos)
João Machado: "O último jogo correu-nos mal. Precisávamos
de mais tempo. Estamos um pouco em baixo de forma e
precisávamos de ter tido mais tempo para descansar de um
jogo para o outro.

coroado de êxito
competitivo
É complicado porque o nível do Encontro Nacional é
mais elevado do que o dos Regionais e os jogos que
disputámos agora foram bem mais difíceis do que
aqueles que realizámos em Portimão, no ano passado,
quando eu ganhei o título, fazendo dupla com outro
parceiro. Nessa altura foi muito fácil atingir a final.
De qualquer forma, não estamos tristes. Já é muito bom
podermos estar na final e este Encontro Nacional foi
muito competitivo, mas igualmente muito divertido".

Fernando Navarro / Pedro Sousa
(3.ºs classificados no escalão 11/12 anos)
Fernando Navarro: "Penso que este Encontro foi bem
organizado e gostei muito porque jogámos ao ar livre e
num sítio espectacular.
As condições de alojamento e de alimentação também
foram óptimas. Gostei de tudo! Foi um evento
espectacular e esta experiência vai ajudar-me no futuro".
Pedro Sousa: "Foi uma pena termos perdido a hipótese
de disputarmos a final, mas gostei muito de ter estado no
Estádio Nacional e em Oeiras".

Luís Brandão / José Ribeiro
(3.ºs classificados no escalão 13/15 anos)
Luís Brandão: "Foi fixe... apesar de termos dormido
muito pouco. Gostei muito de ter estado em Oeiras e
espero estar na Final no próximo ano".

Encontro Regional
Guarda em crescimento
Pinhel, uma cidade da Beira Interior que está prestes
a completar trezentos anos, acolheu no passado dia
21 de Maio a Fase Regional de Gira-Volei da Guarda.
A prova decorreu no belo espaço existente em frente
ao Instituto da Juventude e a chuva, que ainda
ameaçou fazer a sua aparição, acabou por não
comparecer, proporcionando assim um dia perfeito
para os jovens, cerca de duzentos, se divertirem e
competirem com entusiasmo e, sobretudo, fair-play.
Estiveram presentes os Centros Gira-Volei de:
Câmara Municipal de Pinhel, Escola EB 2/3 de
Sequeira, Escola Evaristo Nogueira, Escola Regional
Diniz da Fonseca e Escola EB 2/3 de S. Miguel.
Nuno Santos - Técnico de Desp. da C. M. de Pinhel
"Quando surgiu a oportunidade de fazermos um
Encontro Regional de Gira-Volei aqui em Pinhel, não
hesitámos, pois esta é uma modalidade
relativamente nova, mas com muitos atletas daqui
da cidade e de toda a zona da Guarda."

Prof. Nuno Lemos - Prof. Escola EB 2/3 de Sequeira.
Primeiro galardoado com o Prémio Mérito Gira-Volei.
"Este encontro aqui em Pinhel é uma grande alegria
para os alunos, professores e para todas as pessoas
que aqui estão a assistir. A Câmara Municipal de
Pinhel tem todas as razões para estar satisfeita com
este Encontro Regional. Penso que a Federação
Portuguesa de Voleibol e os responsáveis do GiraVolei têm tido um trabalho fantástico na promoção
desta modalidade."
Melissa Patrícia - Aluna da ES de Pinhel (12 anos)
"Este é um dia diferente e bastante divertido. É
também uma oportunidade de conhecermos novas
pessoas, de sítios muito diferentes“.

Prof. Rui Vinhas - Professor da Esc. Sec. de Pinhel
"Já conheço o projecto Gira-Volei há muitos anos e
sinceramente surpreendeu-me pela positiva, já que o
número de praticantes tem vindo a aumentar de ano
para ano. Espero que continue assim, pois é muito
bom quer para o Voleibol quer para os alunos."

Encontro Regional
Paredes de Coura faz história
O Encontro Regional de Gira-Volei de Viana do
Castelo realizou-se, no dia 4 de Junho, no Centro
Histórico de Paredes de Coura.
Esta pr ova foi organiz ada pel a Federação
Portuguesa de Voleibol e pela Câmara Municipal
de Paredes de Coura, através do responsável pelo
Gira-Volei, Prof. Henrique Reis.

nos 14 campos montados pelos técnicos de GiraVolei, a passagem à final de Oeiras, que terá lugar
nos dias 14 e 15 de Junho. Apoiados pelos seus
professores, os jovens competiram sempre com
muito entusiasmo.

Estiveram presentes nesta prova três Centros de
Gira-Volei, Agrupamento de Escolas de Paredes
As excelentes condições atmosféricas permi- de Coura, Ancorensis e Escola EB 2/3 Freixo.
tiram que os cerca de 200 atletas disputassem,

Encontro Regional
Beja em expansão
Cerca de uma centena de jovens, distribuídos por profissionalismo, muito tem contribuído para a
dez campos, marcaram presença no Estádio expansão da modalidade em Castro Verde.
Municipal de Castro Verde (Beja) para mais um
Encontro Regional de Gira-Volei.
Os jovens participantes pertenciam aos Centros
Gira-Volei das Escolas Secundárias de Castro
Organizada pelos elementos do Gabinete de Verde e de Estremoz.
Desenvolvimento da Federação Portuguesa de
Voleibol responsáveis pelo Gira-Volei, Câmara
Municipal de Castro Verde e pela Escola
Secundária de Castro Verde, esta prova foi
realizada com o objectivo de possibilitar aos
jovens a oportunidade de Beja marcar presença
na Fase Final, a disputar em Oeiras.
O principal mentor deste Encontro foi o Prof.
Paulo Pinho, grande entusiasta do Gira-Volei e
que, graças à sua dedicação e ao seu

Encontro Regional
Incentivos em Leiria
pelo Gira-Volei, Prof. João Santos. O Instituto
Educativo do Juncal é um edifício de grandes
dimensões, com vários pavilhões desportivos e
bastante espaço ao ar livre para se poder praticar
Gira-Volei.
Devido às más condições climatéricas, os elementos
do Departamento de Desenvolvimento montaram 6
campos no court de ténis e os outros 9 dentro do
pavilhão maior.
Apesar do mau tempo, tudo correu muito bem, com
os atletas a mostrarem-se muito competitivos e
empenhados, ajudados pelos incentivos dos seus
professores.
O Encontro Regional de Gira-Volei de Leiria realizou- Estiveram no Juncal quatro Centros Gira-Volei:
se no Juncal no dia 22 de Maio.
Instituto Educativo do Juncal, Sporting Clube das
Esta prova foi realizada pela FPV em parceria com o Caldas, Colégio Rainha D. Leonor e Colégio Nossa
Instituto Educativo do Juncal, através do responsável Senhora de Fátima.

Encontro Regional
Entusiasmo em Bragança
No dia 10 de Maio realizou-se em Mogadouro o
Encontro Regional de Gira-Volei de Bragança.
Esta prova foi organizada pela FPV e pela Câmara
Municipal de Mogadouro, por intermédio do
responsável pelo Gira-Volei na região, o Prof. Rui
Gaspar.

CM Miranda do Douro, Escola Dr. Diogo Albino
Sá Vargas, CM Vinhais, Escola EB 2/3 Augusto
Moreno, Centro Social dos Santos Mártires e
Clube Caça e Pesca do Alto Douro.

Devido às más condições atmosféricas que se
fizeram sentir naquela zona do País, os técnicos
responsáveis pelo Gira-Volei do Departamento de
Desenvolvimento da FPV, os professores Leonel
Salgueiro e Vítor Pereira, optaram por realizar o
encontro num pavilhão. No entanto, o
divertimento e o fair-play estiveram sempre em
evidência.
Neste Encontro Regional estiveram presentes 150
participantes, em representação de 6 Centros
Gira-Volei: Câmara Municipal de Mogadouro,

Encontro Regional
Portalegre palaciano
de Alter do Chão, tendo contado com cerca de
centena e meia de participantes.
O setecentista Palácio do Álamo acolheu, nos
seus jardins, a realização deste encontro, cuja
organização foi da responsabilidade dos
elementos da Federação Portuguesa de Voleibol,
da Câmara Municipal de Alter do Chão e do Prof.
Ricardo Gonçalves, o grande responsável pela
introdução e desenvolvimento do Gira-Volei na
região.
Foi um dia de semana bem diferente e divertido,
tendo os atletas praticado Gira-Volei nos 11
campos montados nas proximidades dos
caminhos labirínticos e da inevitável laranjeira
O Encontro Regional de Portalegre realizou-se que caracterizam o imponente Jardim do Palácio
num dos mais belos pontos de referência turística do Álamo.

Cadetes em estágio permanente
Resende estimulante

António Borges, Presidente CM Resende

Desde 12 de Setembro de 2007 que a Selecção
Nacional de Cadetes Masculinos se encontrava a
cumprir um estágio permanente em Resende,
distrito de Viseu. Volvido praticamente um ano,
todos são unânimes em considerar positivo o balanço do estágio permanente desta jovem selecção, integrada por valores que, juntamente com alguns atletas
que estão já a trabalhar nos seniores, irão reforçar e
renovar a selecção de seniores masculinos na caminhada rumo aos Jogos Olímpicos de Londres 2012.
Os jovens atletas ficaram alojados em Resende
durante toda a época, cumprindo também aí, na
Escola ES/3 D. Egas Moniz, o seu ano lectivo. José

Dias Gabriel, Presidente do Conselho Executivo do
estabelecimento de ensino, reconheceu:
"Cremos que este tipo de iniciativas deveria
continuar. Pela nossa parte, estamos "abertos" a
receber os alunos que a Federação e a nossa
Autarquia entendam. O resultado foi tão positivo
que é natural que o desejo e a vontade de continuar
sejam mútuos. Não só para nós como também para
qualquer escola que os pretenda receber."
Uma ideia corroborada por António Borges,
Presidente da Câmara Municipal de Resende:
"Estamos disponíveis para ter cá a nossa Selecção e
totalmente receptivos ao aprofundamento desta
colaboração com a Federação Portuguesa de Voleibol.
Tem havido aqui uma boa colaboração com a
Federação, através do Gira-Volei, do Mini-Voleibol,
da presença da Selecção de Cadetes, da organização
da Final da Taça, entre outras iniciativas.
Esta iniciativa também demonstra a preocupação da
Câmara com a política desportiva. Temos boas infraestruturas desportivas que podem ser utilizadas para
a organização de grandes eventos ligados ao Voleibol.
A importância destes atletas na escola é também de
salientar. Foram bem recebidos na comunidade
escolar, estão satisfeitos com o rendimento
académico, com as amizades que fizeram em
Resende e penso que não se irão esquecer deste estágio, que foi pioneiro e extremamente produtivo".

