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Editorial
“A perseverança é a mãe da boa sorte”.
(Miguel de Cervantes)
São várias as razões que fazem de 2008 uma etapa
crucial para o Voleibol nacional. No ano em que a
Direcção a que presido foi eleita para continuar à
frente dos destinos da Federação Portuguesa de
Voleibol, a Selecção Nacional tem compromissos
que podem encurtar, ainda mais, a distância que
nos separa do patamar mais alto do Voleibol
mundial.
A qualificação para os Jogos Olímpicos de Pequim
e para a fase final do Campeonato da Europa de
2009 são objectivos pelos quais lutamos, com
perseverança e denodo, diariamente. Esse esforço
tem dado os seus frutos. Neste momento, o
Voleibol é a única modalidade colectiva
portuguesa que pode assegurar uma presença nos
XXIX Jogos Olímpicos.
Daí que tenhamos lançado o «Força Volei»,
movimento de apoio à Selecção. Cientes da
justeza das palavras de Charles Darwin – ”as
amizades de um homem são uma das melhores
medidas de quanto vale” –, procuramos dar aos
atletas o apoio de todos os portugueses no
caminho para a qualificação olímpica, um dos
seus maiores desafios, a disputar em Espinho, de
30 de Maio a 1 de Junho.
Permitam-me que destaque o trabalho, pioneiro,
que a Federação está a desenvolver em Resende,
onde os atletas da Selecção de Cadetes
Masculinos estão a cumprir um estágio
permanente, treinando diariamente e estudando
numa escola local. Pelos ecos que nos chegam da
Autarquia e da ES / 3 Egas Moniz, este projecto,
que visa os Jogos Olímpicos de Londres 2012, é já
uma aposta ganha, tendo em conta a forma como
evoluíram como jogadores e, sobretudo, o
aproveitamento que têm tido enquanto alunos.
A nível nacional, o Vitória SC venceu o
campeonato nacional pela primeira vez na sua
história, tornando realidade um sonho que
perseguia e pelo qual trabalhava há alguns anos.
Num play-off que poderá ter feito renascer

esperanças noutros clubes, o SC Espinho foi um
digno vencido. Não conseguiu o almejado tri, mas
ergueu a sua 11.ª Taça de Portugal, feito
conseguido, em femininos, pelo CS Madeira pela
primeira vez num historial que conta já com dois
títulos de campeão nacional da Divisão A1.
No Gira-Volei a época arrancou e a forma como
decorreram os vários encontros de convívio e
regionais parecem indiciar que tudo está bem
encaminhado para que Oeiras receba, em Junho,
um dos mais competitivos Encontros Nacionais
de sempre.
Continuamos a porfiar para que a modalidade
ultrapasse obstáculos naturais e derrube
fronteiras. E conseguimo-lo apoiados em pessoas
que dedicaram grande parte da sua vida a servir a
modalidade, como fazemos questão de recordar
na Gala Anual do Voleibol. Um bom exemplo de
devotamento à modalidade é Osório Dias, o «Sr.
Osório», que percorre há já 36 anos os corredores
da Federação, e que é o entrevistado desta edição
d’«O Voleibol», uma revista que esperamos
continue a ser do vosso agrado.
Bem hajam.

Vicente Araújo
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Selecção Nacional
Seniores Masculinos
Jorge Schmidt analisa
candidatos da Poule Olímpica

Portugal e Polónia...
Sem esquecer Porto Rico
A caminhada da Selecção Nacional de Seniores
Masculinos rumo aos XXIX Jogos Olímpicos, a
disputar em Agosto, na China, passa por
Espinho, mais concretamente pela Poule
Mundial de Qualificação Olímpica que a
Federação Portuguesa de Voleibol organizará em
Espinho, de 30 de Maio a 1 de Junho. Entre
Portugal e Pequim estão três selecções, Polónia,
Porto Rico e Indonésia, que formam um grupo
complicado, como reconhece Jorge Schmidt:
“É uma poule muito competitiva. A Polónia é
uma selecção que actualmente é candidata aos
primeiros lugares em qualquer competição. É
vice-campeã mundial e tem um treinador [o
argentino Raul Lozano] muito experiente, pelo
que, à primeira vista, tem de ser considerada a

grande favorita e, como tal, o adversário a bater.
Mas nós também já demonstrámos que temos
argumentos para garantir a qualificação para
Pequim e temos total confiança de que podemos
chegar às Olimpíadas”.
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Selecção Nacional
Seniores Masculinos
Mas a competitividade desta (derradeira) luta
por um lugar nos Jogos Olímpicos de 2008 não se
esgota na formação do Leste europeu, segundo o
Treinador Principal da Selecção de Seniores
Masculinos:
“A Indonésia não tem muitas referências a nível
internacional, mas Porto Rico possui uma
equipa muito perigosa e que está a passar por um
momento muito bom, como o demonstrou
recentemente na Taça do Mundo [18 de
Novembro a 2 de Dezembro]. A actual selecção
porto-riquenha é sensivelmente diferente

daquela que, em Maio
de 2007, disputou o
Torneio dos 60 anos da
Federação Portuguesa
de Voleibol, estando
ainda mais forte, pois
reforçou-se com três
atletas, um oposto, um
zona 4 e um central.
É uma equipa que
merece toda a nossa
atenção”.

As outras poules ficaram assim definidas:
Alemanha (Dusseldorf), 23 a 25 de Maio –
Espanha, Cuba, Taipé e Alemanha. Japão
(Tóquio), 30 de Maio a 8 de Junho – Argélia,
Argentina, Itália e Japão, bem como Austrália,
Coreia, Irão e Tailândia, que disputam em
simultâneo a Poule Continental Asiática de
Qualificação Olímpica. Neste grupo, para além
do vencedor, apura-se ainda a selecção asiática
melhor classificada. Os vencedores das três

poules e a melhor selecção asiática juntar-se-ão
às selecções já apuradas para Pequim 2008:
China (organizador), Brasil, Rússia e Bulgária,
respectivamente 1.º, 2.º e 3.º classificados na
Taça do Mundo; Sérvia, que venceu o torneio
europeu, e ainda os Estados Unidos, a Venezuela
e o Egipto, vencedores do torneio da NORCECA
(Cáguas, em Porto Rico), da América do Sul
(Formosa, na Argentina) e de África (Durban, na
África do Sul), respectivamente.

PORTUGAL
Duas participações no Campeonato do Mundo (8º em 2002) | Três participações no Campeonato Europeu (4º em 1948)
Sete participações na World League (5º em 2005) | Uma participação na Liga Europeia (2º em 2007)

POLÓNIA
Seis participações nos Jogos Olímpicos (1º em 1976) | Catorze participações no Campeonato do Mundo (1º em 1974)
Vinte participações no Campeonato Europeu (2º por cinco vezes consecutivas de 1975 até 1983)
Dez participações na World League (4º em 2005 e 2007) | Quatro participações na Taça do Mundo (2º em 1965)

PORTO RICO
Duas participações no Campeonato do Mundo (12º em 2006) | Campeonato da NORCECA (2º em 2007)
Uma participação na Taça do Mundo (6º em 2007)

INDONÉSIA
Cinco participações em Campeonatos Asiáticos (6º em 1975, 1991 e 1999)
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Selecção Nacional
Seniores Masculinos
Liga Europeia 2008
Portugueses entre os candidatos à vitória
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Selecção Nacional
Seniores Masculinos
A Europa continua a ser o continente mais forte a
nível de selecções, pelo que as competições
organizadas sob a égide da Confederação Europeia
de Voleibol são sempre pautadas por uma enorme
competitividade. A Liga Europeia de 2008 não foge
à regra. E se, na última edição, o equilíbrio imperou
até ao fim, mais concretamente até aos 20/18 da
«negra» no jogo da final, em que a Espanha
arrebatou o título de campeão ao vencer Portugal
num jogo dramático e muito emotivo, este ano tudo
redobra de interesse.
Não se pode dizer que a sorte nos tenha bafejado no
momento da formação dos grupos. Portugal ficou
inserido no Grupo A, juntamente com outros dois
dos mais fortes candidatos à vitória final, a Holanda
e a Grécia, bem como um outsider, a Eslováquia.
Os holandeses venceram a Liga Europeia em 2006,
ano em que os gregos foi terceiros classificados. Os
eslovacos foram terceiros classificados em 2007, em
Portimão, ano em que os portugueses se bateram
pela vitória taco-a-taco com os espanhóis.
Completa o grupo a selecção reunificada da GrãBretanha, a selecção teoricamente mais fraca, mas
que congrega a força de vontade dos países
organizadores dos Jogos Olímpicos de 2012.
No grupo de Portugal serão disputados 5 torneios
(organizados por cada um dos países participantes),
folgando uma selecção por torneio, já que este será
formado apenas por quatro selecções. A Selecção
Nacional folga no torneio a disputar de 13 a 15 de
Junho e organiza, na Póvoa de Varzim, a competição
nos dias 11 a 13 de Julho. O Grupo B é formado pela
Alemanha, Turquia, Bielorrússia e Áustria. Apuram-se para a Final Four, a disputar nos dias 19 e 20
de Julho, os primeiros classificados dos dois grupos
e ainda o segundo melhor classificado (na comparação dos dois grupos), que se juntam ao organizador. No caso de o organizador ser primeiro classificado no seu grupo, serão apurados o segundo
classificado desse grupo, o primeiro classificado do
outro grupo e a selecção imediatamente melhor
classificada, seja de que grupo for.
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PORTUGAL
Duas participações no Campeonato do Mundo (8º em 2002) | Três participações no Campeonato Europeu (4º em 1948)
Sete participações na World League (5º em 2005) | Uma participação na Liga Europeia (2º em 2007)

HOLANDA
Seis participações nos Jogos Olímpicos (1º em 1996) | Onze participações no Campeonato do Mundo (2º em 1994)
Vinte e uma participações no Campeonato Europeu (1º em 1997) | Catorze participações na World League (1º em 1996)
Duas participações na Taça do Mundo (2º em 1991) | Uma participação na World Grand Champions Cup (2º)
Três participações na Liga Europeia (1º em 2006)

GRÉCIA
Uma participação nos Jogos Olímpicos (5º em 2004) | Cinco participações no Campeonato do Mundo (6º em 1966)
Onze participações no Campeonato Europeu (3º em 1987) | Dez participações na World League (5º em 2004)
Duas participações na Liga Europeia (3º em 2006)

ESLOVÁQUIA
Quatro participações no Campeonato Europeu (8º em 1997) | Quatro participações na Liga Europeia (3º em 2007)

GRÃ-BRETANHA
A equipa da Grã-Bretanha é uma formação jovem e sem grande projecção internacional, que apenas disputou fases de
apuramento. No entanto a CEV, convidou a Selecção da Grã-Bretanha pois será em Londres que se irão realizar os Jogos
Olímpicos de 2012
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Campeonato da Europa 2009
Póvoa de Varzim recebe poule
(Bulgária), organizando depois, de 23 a 25 de
Maio, os jogos da 2.ª volta na Póvoa de Varzim,
que, no ano passado, foi palco dos jogos do
Torneio dos 60 Anos da FPV e da fase de
qualificação para a Liga Europeia. Portugal ficou
inserido na Poule E, juntamente com as
selecções da Bulgária, Croácia e o vencedor da
eliminatória entre a Moldávia e Israel, a
disputar a 8 e 11 de Maio.
Um grupo complicado, sobretudo se
atendermos ao facto de os búlgaros terem sido
terceiros classificados na Taça do Mundo de
2007, garantindo assim o apuramento directo
para os Jogos Olímpicos de Pequim, enquanto os
croatas subiram ao segundo degrau mais alto do
pódio na Liga Europeia de 2006.
Se ficar em primeiro na poule, Portugal apurarse-á directamente para a Final; se for segunda
classificada, a nossa selecção terá de defrontar o
2.º classificado da Poule B, composta por
Holanda, Eslovénia, Letónia e pelo vencedor do
jogo Albânia-Azerbeijão.

O Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim foi o
local escolhido para acolher, de 23 a 25 de Maio,
a Poule E da Fase de Qualificação para o
Campeonato da Europa de 2008/2009 de
Seniores Masculinos.
Portugal disputará a 1.ª volta da segunda fase, a
realizar de 16 a 18 de Maio de 2008, em Varna
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BULGÁRIA

CROÁCIA

ISRAEL

BULGÁRIA
Seis participações no Jogos Olímpicos (2º em 1980) | Quinze participações nos Campeonatos do Mundo (2º em 1970)
Vinte e três participações nos Camp. da Europa (2º em 1951) | Dez participações na World League (4º em 1994,2004,2006)
Quatro participações na Taça do Mundo (3º em 2007)

CROÁCIA
Uma participação no Campeonato do Mundo (19º em 2002) | Duas participações no Campeonato da Europa (8º em 2005)
Duas participações na Liga Europeia (2º em 2006)

ISRAEL
Quatro participações nos Campeonatos do Mundo (10º em 1952) | Três participações nos Camp. da Europa (10º em 1951)

MOLDÁVIA
Ainda sem resultados significativos a nível internacional
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Évora calorosa
A cidade de Évora, património mundial, acolheu
de forma calorosa a Selecção Nacional de Seniores
Masculinos, na Poule de pré-qualificação para os
Jogos Olímpicos de Pequim (Torneio 2 Europeu),
que decorreu no multidesportivo Arena, uma praça
de touros adaptada à prática desportiva.
Entre os dias 28 de Novembro e 2 de Dezembro, a
descentralização não foi palavra vã no Alentejo,
numa iniciativa que visou o desenvolvimento da
modalidade, por um lado; por outro, teve por
objectivo proporcionar um contacto estreito entre a
principal selecção portuguesa e os adeptos da
modalidade.
Durante cinco dias, 40 jovens e 30 funcionários da
Câmara Municipal de Évora asseguraram que nada
faltasse aos participantes. De referir a grande
empatia registada entre os guias-intérpretes e as
selecções estrangeiras, fazendo os jovens questão
de acompanhar as selecções até ao aeroporto,
podendo pois considerar-se que elas desfrutaram
de um “atendimento personalizado”.
O presidente da edilidade, José Ernesto de Oliveira,
e o director do Departamento de Desporto, José
Conde, tiveram o ensejo de conviver com os
jornalistas durante um almoço muito informal, que
proporcionou uma jornada de sã confraternização e
valiosa troca de pontos de vista.
Para que tudo acabasse em beleza só faltou mesmo
o êxito desportivo da Selecção Nacional, que se viu
12

arredada da poule da Turquia, disputada em
Janeiro, com quatro equipas a discutirem um lugar
para os Jogos. O carrasco dos portugueses foi a forte
selecção da Alemanha, que derrotou o conjunto
treinado por Jorge Schmidt por 3-0 (27-25, 27-25 e
25-21) e a impediu de aceder às meias-finais, não
obstante o triunfo sobre a outra equipa finalista, a
República Checa, por 3-2.
E foi igualmente por 3-2 (25-22, 21-25, 25-17, 22-25
e 15-13) que a Alemanha carimbou o bilhete para a
Turquia, na final deste torneio de pré-qualificação,
redimindo-se da derrota ocorrida com os checos

Selecção Nacional
Seniores Masculinos
três dias antes. Por sua vez, os checos destruíram o
sonho de outra potência da modalidade, a França, a
quem arredaram definitivamente dos Jogos de
Pequim, com pesados e inequívocos 3-0 na meiafinal (25-19, 25-20 e 25-14).
Portugal terá ainda uma hipótese de chegar aos
Jogos de Pequim, através da Poule Mundial de
qualificação, que ocorrerá entre 30 de Maio e 1 de
Junho de 2008. Maio de 2008 será o mês de todos
os sonhos para a selecção lusa, com a derradeira
hipótese de chegar aos Jogos de Pequim, através
desta poule organizada na capital do Voleibol
nacional: Espinho. Aguarda-se que os fortes ventos

da cidade soprem a favor de Portugal no mês de
Maio e que não falte a animação a uma Selecção
Portuguesa que já deslumbrou com o oitavo lugar
no Mundial de 2002.
Quanto a Évora, triunfou de forma inequívoca na
divulgação da modalidade, através das iniciativas
paralelas na captação de praticantes e espectadores
da modalidade. E isso foi um dado histórico, como
aconteceu no Verão passado em Portimão, com a
final da Final Four da Liga Europeia.
Luís Graça*
*Jornalista freelancer
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Selecção Nacional
Seniores Femininos
Campeonato da Europa 2009
Portuguesas contra a escola de Leste
A Selecção Nacional de Seniores Femininos,
orientada por Juan Diaz e António Guerra,
vai disputar a Poule A na fase de qualificação
para o Campeonato da Europa de 2009.
Portugal vai defrontar a Eslováquia, a
Ucrânia e a Bósnia-Herzegovina. A primeira
volta será disputada em Cherkasy, na
Ucrânia (de 30 de Maio a 1 de Junho de 2008),
enquanto a segunda terá por palco a Bósnia
(de 6 a 8 de Junho de 2008).
A final do Campeonato da Europa de
Seniores Femininos será realizada na
Polónia.

UCRÂNIA
Uma participação nos Jogos Olímpicos de 1996 tendo obtido o décimo primeiro lugar
Uma participação no Campeonato do Mundo de 1994 tendo obtido o nono lugar
Cinco participações no Campeonato da Europa com um terceiro lugar em 1993

ESLOVÁQUIA
Duas participações em Campeonatos da Europa conseguindo um décimo primeiro lugar em 2003

BÓSNIA-HERZEGOVINA
Ainda sem resultados significativos a nível internacional
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Novotel Cup 2008
Britânicas com exibição olímpica
A Selecção de Seniores Femininos da Grã-

Olímpicos de 2012, a realizar em Londres,

Bretanha ergueu a Novotel Cup 2008, ao

competição em que participará com atletas

derrotar, por 3-2, na última jornada da

da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda do

competição, a sua congénere da Dinamarca.

Norte, situação autorizada pela Federação

A selecção britânica encontra-se a preparar,

Internacional de Voleibol (FIVB).

desde 2006, a participação nos Jogos
A Selecção Nacional, que é
orientada por Juan Diaz e
António Guerra, ficou no
terceiro lugar ao vencer,
por 3-1 (25/19, 25/27, 25/22
e 25/22), o Luxemburgo,
depois de ter vencido três
edições da prova (2007,
2006 e 1995).
Em masculinos, a Bélgica
foi a selecção mais forte,
tendo derrotado a GrãB r e t a n h a p e l a m a rg e m
máxima na derradeira
jornada da prova.
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Selecção Nacional
Juniores Masculinos
Torneio Internacional «Gaia Voleibol»
Portugal em segundo lugar
A Selecção Portuguesa de Juniores Masculinos
terminou o IV Torneio Internacional «Gaia
Voleibol» na segunda posição.
Este torneio, que incluía ainda as selecções de
Espanha, Marrocos e Suíça, disputou-se no
Pavilhão Municipal Dr. Manuel Ramos em
Grijó, Vila Nova de Gaia.
O trabalho com estas selecções tem como
principal objectivo a preparação destes atletas
para serem integrados na Selecção Nacional de
Seniores Masculinos que irá disputar os Jogos
Olímpicos de Londres 2008.
A Selecção de Juniores Masculinos sob a
orientação de Nuno Coelho e Juan Diaz, contou
neste torneio com 12 atletas.
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Selecção Nacional
Juniores Masculinos
Torneo Internacional de Navidad 2007
Portugueses no podium
A Selecção Nacional de Juniores Masculinos
subiu ao segundo lugar do pódio do «Torneo
Internacional de Navidad 2007», competição
realizada em Guadalajara (Espanha) e que é
tradicionalmente disputada na passagem de
ano, tanto em masculinos como em femininos.
A Selecção Nacional, orientada por Nuno
Coelho e Nuno Pereira, perdeu, na final, com a
Grécia pela margem mínima (25/20, 16/25,
18/25, 25/21 e 12/15), enquanto no jogo para os
3.º e 4.º lugares a Eslovénia foi mais forte (25/18,
25/17 e 25/20) do que a Espanha.

Qualificação para o Campeonato da Europa
Belgas candidatos ao título
A Selecção de Juniores Masculinos da Bélgica
(Poule C) dominou todos os seus adversários –
apenas cedeu um set, frente à Roménia –, na
Poule C, tendo conseguido o apuramento
directo para a fase final do Europeu 2008.
Bielorrússia e Sérvia, respectivamente segundo
e terceiro classificados, apuraram-se para a 3.ª
ronda de qualificação, onde terão a derradeira
oportunidade de garantirem a presença na fase
final.
A Selecção de Portugal, orientada por Nuno
Coelho e Nuno Pereira, não conseguiu terminar
com uma vitória a sua participação na Poule C,
tendo perdido, por 1-3, com a Hungria.
Apuraram-se igualmente para a fase final as
selecções da Holanda (Poule A), Polónia, (B) e
Eslovénia (D), enquanto Bulgária, Montenegro
(A), Alemanha e Turquia (B) e Croácia e Estónia
(D) disputarão a 3.ª Ronda.
17
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Campeonato da Europa de 2008
Sérvias apuradas para a final
A Selecção Sérvia de Juniores Femininos
apurou-se para o Campeonato da Europa 2008
ao terminar invicta a Poule A de qualificação.
Sérvia venceu a Poule A sem perder qualquer
set, tendo ficado à frente da República Checa e
da Hungria. Apuraram-se igualmente para a
fase final as selecções da Turquia (Poule B),
Polónia, (C) e Alemanha (D), enquanto Holanda,
Montenegro (B), Bélgica, Eslovénia (C) e França
e Bulgária (D) disputarão a 3.ª ronda. A Selecção
de Portugal, orientada por António Ferreira e
Óscar Pereira, terminou em crescendo a sua
participação na Poule B: venceu (3-1) a sua
congénere de Montenegro, mas não conseguiu
ultrapassar (0-3) a Hungria.
Teodemiro de Carvalho, Secretário Geral da
Federação Portuguesa de Voleibol, exerceu as
funções de delegado técnico da CEV na Poule B
de Qualificação para o Europeu de Juniores
Femininos, sediada em Bardejov (Eslováquia).

Torneo Internacional
de Navidad 2007
Belgas mais fortes
A Selecção Nacional de Juniores Femininos
perdeu com a Espanha no jogo de atribuição dos
3.º e 4.º lugares – 22/25, 19/25 e 23/25 – no
«Torneo Internacional de Navidad 2007»,
competição realizada em Guadalajara
(Espanha).
As belgas foram as grandes dominadoras do
torneio, tendo erguido o troféu de vencedoras ao
derrotarem as gregas pela margem máxima
(25/21, 25/15 e 25/15).
18

Selecção Nacional
Cadetes Masculinos
Torneio bilateral
com a Espanha
A Selecção Nacional de Cadetes Masculinos,
mesclada com alguns atletas juniores, e sob a
orientação de Nuno Pereira e Igmar Montalvo,
mediu forças com a sua congénere espanhola.
O torneio bilateral com a Espanha, que decorreu
no Pavilhão Gimnodesportivo de Anreade, em
Resende, compreendeu quatro jogos em três
dias e contou com a visita de atletas do GiraVolei.
Os cadetes masculinos, que estão a desenvolver,
sob a orientação técnica de Juan Diaz, um estágio permanente em Resende, onde estão alojados e a estudar, venceram dois jogos pela margem máxima, após terem cedido nos dois primeiros jogos por 2-3 (com 14/16 na negra) e 1-3.
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Selecção Nacional
Cadetes Masculinos
O técnico cubano assumiu a supervisão técnica
das selecções mais jovens de masculinos
(cadetes e juniores) – tarefa na qual é
coadjuvado por Nuno Pereira, que desempenhava já as funções de treinador adjunto nas
selecções de juniores e de cadetes.
A cargo de Juan Diaz está um misto de atletas
com idades de juniores e de cadetes, com
predominância para estes últimos, tendo como
objectivo principal a integração na Selecção
Nacional de Seniores Masculinos, que incluirá
alguns desses atletas no caminho olímpico até
Londres 2012.
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Selecção Nacional
Cadetes Femininos

Europeu 2009/2010 no horizonte
A Selecção Nacional de Cadetes Femininos,
orientada por Fernando Luís, mantém-se em
estágio permanente em Vila Nova de Gaia que
visa a participação nas fases de qualificação
(Janeiro e Abril de 2009) para o Campeonato da
Europa de 2009/2010.
Os treinos diários decorrem no Pavilhão Dr.
Miranda de Carvalho, em Vila D’ Este, de
segunda a quinta-feira, com as atletas a representarem as cores dos seus clubes ao fim-desemana. À semelhança do que ocorre com os
masculinos (sediados em Resende), ao nível do
planea-mento é atribuída grande importância
ao desenvolvimento técnico e físico, na
perspectiva de contribuir para a formação de
voleibolistas de alto rendimento.
No entanto, o maior objectivo da FPV e dos
responsáveis técnicos é compatibilizar esse
trabalho desportivo com a vida académica,
procurando no treino atingir o equilíbrio
emocional e consolidar atitudes e valores.

Aliás, esse objectivo ficou bem patente durante
a participação da Selecção Nacional no
programa «Praça da Alegria», apresentado por
Sónia Araújo na RTP1.

O que está a ser conseguido, dado que as atletas
em causa têm obtido aproveitamento escolar.
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Portugueses
na Europa
Quarta dobradinha consecutiva
para o capitão João José
O VFB Friedrichshafen, de João José, revalidou o título
de campeão nacional da Alemanha ao vencer o SCC
Berlin nos três primeiros jogos do Play-off final da
Bundesliga.
Foi num Arena emoldurado por cerca de 4.000
espectadores que o Friedrichshafen fez a festa, mas esta
há muito que estava anunciada, já que a equipa
capitaneada pelo central português deixou a entender,
desde logo, que o objectivo era a revalidação do título (e
consequente dobradinha). Para se ter uma ideia do
domínio exercido pelo Friedrichshafen, basta adiantar
que a equipa triunfou em todos os jogos da Liga e da
Taça da Alemanha, disputando mais de 30 jogos sem
conhecer a derrota. Um único senão: para fazer o pleno,
ao campeão germânico faltou apenas a revalidação do
título de campeão... europeu, troféu que ergueu na
época passada. Com mais este título nacional, João José
soma agora quatro títulos de campeão germânico – e
outras tantas vitórias na Taça da Alemanha –, isto em
apenas quatro épocas com as cores do VFB
Friedrichshafen, que tem 9 títulos de campeão nacional
no seu historial, bem como 10 Taças da Alemanha, 8

das quais alcançadas as últimas 8 épocas.
João José, que nasceu em Portimão, sagrou-se campeão
europeu de clubes pelo Friedrichshafen em 2006/2007,
tendo conseguido o seu primeiro título de campeão
nacional em Portugal, em 2003/2004, ao serviço do
Castelo da Maia GC, clube pelo qual também venceu a
Taça de Portugal na mesma época.

Carlos Silveira finalista na Taça do Chipre
Embora não tenha conseguido repetir os títulos
alcançados em 2005/2006, então ao serviço do Pafiakos,
Carlos Silveira voltou a estar em destaque no Chipre.
Após ter obtido o quarto lugar no principal campeonato
cipriota, o Dionysos Club eliminou (com duplo 3-0) o
Salamina, nas meias-finais da Taça, mas não conseguiu

superar o rival Pafiakos na Final.
O zona 4, natural dos Açores, foi campeão cipriota em
2005/06 pelo Pafiakos, tendo-se transferido na época
seguinte para o Dionysos, clube pelo qual venceu a Taça
e a Supertaça do Chipre na temporada transacta.

Nuno Pinheiro: e vão duas!
O Noliko Maaseik, de Nuno Pinheiro, ergueu a Taça da
Bélgica ao derrotar, na final, o Knack Randstad
Roeselare, campeão em título e líder da Liga, por 3-0
(25/23, 25/16 e 25/23).
Esta é a segunda Taça da Bélgica conquistada pelo
distribuidor português e a 11.ª vez que a formação da
cidade de Maaseik vence a segunda competição mais
importante do Voleibol belga.
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O Voleibol em Portugal
Curiosidades

Sabia que...
a propósito destas curiosidades e raízes do Voleibol
me parece oportuno invocar o poeta Sevilhano,
António Machado, e o seu belo poema “Cantares”,
para com ele dizer:
“caminhante, não há caminho,
faz-se caminho ao andar...”

a Selecção do Sul se deslocou a Casablanca - Marrocos Francês - para disputar um encontro nessa
cidade, com uma Selecção da Liga de Marrocos e
que “foi um sucesso quer a nível técnico quer do
aprimorado comportamento dos componentes da
Selecção Sul...” como consta na acta;

À procura do desenvolvimento do Voleibol em
1953, início de 1954 fez-se caminho ao andar
quando...

não pôde ainda participar a Equipa Feminina que
também tinha sido convidada;

Se adiaram os Campeonatos Nacionais, para depois
da época de exames, a pedido das Associações de
Lisboa e Porto;
as equipas A e B se deslocaram a Coimbra para
participarem numa festa, a pedido do Centro
Universitário;
se declinou o convite, por dificuldades de datas,
para a Selecção Nacional se deslocar a Tunes,
participando num jogo com a Aliance Sportive;
a F. P. V. solicitou um subsídio de 70 mil escudos
para a realização de um Torneio entre equipas dos
Países da Europa Ocidental;
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foi acordado um encontro com uma Equipa
Americana que se deslocava à Europa e que
dificuldades levantadas pela Companhia de
Navegação Sérvia, impediram a equipa de se
deslocar a Lisboa e o encontro não se realizou;
se realizou em Bucareste o Congresso da F.I.V.B. e
que Portugal se fez representar pela sua Congénere
Francesa;
foram convidadas as Selecções da Bélgica, França,
Holanda e Itália para a realização de 1º Torneio
Internacional, a realizar em Lisboa, em Janeiro de
1954;

O Voleibol em Portugal
Curiosidades
o Torneio Internacional foi adiado para Fevereiro,
por coincidir com a preparação de exames e
frequências, o convite se tornou extensivo às
Selecções da Jugoslávia e Espanha (que acabava de
ser admitida na F.I.V.B.) e foi novamente adiado
para Março;
se participou às Associações de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Setúbal, Funchal e Beira, a aprovação
e entrada em vigor do Regulamento Geral da F.P.V.,
Regulamento de Provas e o Estatuto da F.P.V.;
se preparou a recepção às Selecções Marroquinas
que aceitaram retribuir a visita que a nossa
Selecção do Sul lhes fizera a Casablanca apesar de
ser impossível a sua deslocação por dificuldades
surgidas na obtenção do visto das Autoridades de
Marrocos Espanhol;
o 1º Torneio Internacional foi preparado de forma
metódica, meticulosa e exaustiva.
Portugal recebeu as Selecções da França, Holanda e
Jugoslávia e para tal procedeu a inúmeras
formalidades:
- solicitação ao Director da PIDE para obter, junto
do nosso Consulado, possíveis facilidades e

urgência nos vistos a conceder aos passaportes dos
jogadores e dirigentes Jugoslavos e o envio de
“Termo de Responsabilidade” passado pela F.I.V.B.,
respeitante aos mesmos;
- pedido à PIDE para contratar um Sr., que prestava
serviço na “CARITAS”, (nacionalidade estrangeira)
para servir de intérprete junto da Delegação
Jugoslava, se necessário;
- pedido ao nosso Cônsul em Paris, de possíveis
facilidades e urgência nos vistos a conceder aos
passaportes dos jogadores e dirigentes Franceses e
Jugoslavos, participantes no Torneio;
- convite a Mr. Libaud, Presidente da F.I.V.B., para se
deslocar a Lisboa como Convidado de Honra;
- convite aos representantes da Imprensa e da
Rádio para uma reunião, a realizar na Sede da
Federação, sobre o Torneio.
No próximo número veremos que o caminho nem
sempre nos parece compensador porém, “Ao andar
faz-se o caminho, / E ao olhar-se para trás / Vê-se a
senda que jamais / Se há-de voltar a pisar.
Caminhante, não há caminho, somente sulcos...” ,
dizia o poeta.
Sulcos, digo eu, que nos fazem avançar...
Maria de Lurdes Lopes - Directora da FPV
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11ª Gala Anual
do Voleibol

A Consagração dos Campeões
A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) realizou
no passado 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 dos Prémios
Osório.
Apresentada com um estilo muito próprio por
Fernando Eurico, editor da RDP Antena 1, dotado
de um vasto «arsenal» jornalístico, a Gala Anual do
Voleibol reuniu vários elementos da «família do
Voleibol» e contou com a presença tradicional de
notáveis de vários quadrantes da Sociedade, bem
como de representantes de várias autarquias,
federações nacionais e patrocinadores, entre cerca
de três centenas de convidados. Aliás, a parceria
entre as autarquias e a Federação Portuguesa de
Voleibol no apoio ao desporto é cada vez mais
visível. A confirmar este apoio, o já elevado
número (45) de autarquias que integram o Clube
de Câmaras Amigas, ao qual se juntaram, nesta
Gala, três novos membros: Câmara Municipal de
26
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Nisa, Câmara Municipal de Mogadouro e Câmara
Municipal de Baião.
A Gala 2007, que abriu com a evocação do “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, seguiuse a entrega de prémios, um dos quais, o Prémio
Mérito Gira-Volei, foi atribuído pelo segundo ano
consecutivo.
A abrilhantar ainda mais a Gala Anual do Voleibol,
a companhia de dança «Sabor Latino» deu vida e
ritmo a várias coreografias, onde o espectáculo de
dança parece criar uma união com a música, o
cinema e mesmo a pintura.

11ª Gala Anual
do Voleibol
Discurso do Presidente da FPV:
“Como já se vem tornando hábito, encontramonos mais uma vez reunidos para prestarmos
homenagem aos campeões nacionais e também
àqueles que se distinguiram pela excelência da
sua participação e dedicação, prestando um
contributo relevante ao Voleibol nacional.
É também já tradição que este seja um momento
de reflexão pública do trabalho desenvolvido, e
perspectivar aquilo que pretendemos fazer, para
evoluir no sentido da excelência.
Actualmente o Voleibol integra várias centenas
de clubes e de equipas, envolvendo mais de
36.000 praticantes, e proporcionando a prática
desportiva a cerca de 90.000 jovens
portugueses.
Esta realidade que o Voleibol português hoje
oferece não é fruto do acaso, mas antes
consequência lógica de uma construção
permanente, envolvendo todos os que vivem e
sentem a modalidade.
Estamos, por isso, de acordo com Kierkgaard,
quando este afirma que “as organizações já
estabelecidas, ou se adaptam ou desaparecem” .
No mundo de incertezas em que vivemos,
pretendemos fazer mais e melhor, através da
antecipação estratégica das necessidades da
modalidade e da agilidade organizacional.
O caminho percorrido demonstra que sabemos
lidar com os desafios, que temos capacidade de
resposta e que a inovação tem sido uma
preocupação constante.
Inovámos com o Clube das Autarquias Amigas,
constituído pelos municípios que connosco têm
colaborado em múltiplos projectos e
actividades. Permitam-me uma palavra de
reconhecimento à autarquia de Resende, na
pessoa do seu Presidente, o Engenheiro António
Borges, homem que vê longe, alto e profundo e
que por isso compreendeu a importância
estratégica para a afirmação de Resende, de ter
na sua terra uma selecção de Voleibol em estágio
permanente.
Quero também saudar os representantes das

autarquias de Nisa, Mogadouro e Baião, como
novos membros do Clube das Autarquias
Amigas do Voleibol.
Aproveito ainda esta oportunidade para dirigir
uma palavra de agradecimento a todas as outras
autarquias que integram este Clube e que
connosco têm colaborado, ajudando a criar
condições para a prática desportiva a muitos
milhares de jovens.
Quero partilhar convosco a leitura que fazemos
destas novas realidades de cooperação
institucional.
Quando o Estado se afasta das suas
responsabilidades para com o movimento
associativo, este deve procurar outras formas de
cooperação e parceria.
O clube das autarquias amigas é o expoente
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dessa novidade, com as vantagens decorrentes
pelo facto de estarmos mais próximos, dos
jovens, tal como o Município está das pessoas.
O desporto muito deve às autarquias e disso
devemos dar testemunho público. Quero
também, aqui e daqui, dirigir uma palavra de
agradecimento e reconhecimento ao Presidente
da Câmara Municipal de Espinho, Sr. José Mota,
que é hoje um dos homenageados, pelo muito
que tem feito pelo desporto e pelo Voleibol em
particular.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Voleibol
português está muito agradecido.
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Importa que nos detenhamos neste ponto.
A fragilidade do movimento associativo torna
cada vez mais difícil o aparecimento de novos
clubes, numa manifesta incapacidade em
responder às necessidades da nossa juventude.
Já em tempos alertámos para este fenómeno. É
com projectos como o Gira-Volei e o Gira + que
visamos dar o nosso contributo para ultrapassar
esta situação de carência.
Assinámos hoje um novo protocolo com o
desporto escolar, o que nos alegra de
sobremaneira, pois sempre dissemos que era
importante a existência de uma parceria forte e
eficaz entre o desporto associativo e o escolar.
Sendo o Voleibol a segunda modalidade mais
praticada na escola, a organização de quadros
competitivos mistos para além de outras
iniciativas previstas, neste protocolo,
certamente irá contribuir para minimizar
desperdícios, optimizar meios e seguramente
melhorará resultados no campo do
desenvolvimento desportivo.
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Mas inovamos também com o Gira-Volei,
projecto que, não sendo novo, registou este ano
um desenvolvimento bastante considerável,
contando já, com mais de 1700 centros. Este
projecto, que muito nos tem ajudado a combater
a dicotomia litoral/interior, tem ainda permitido
consolidar a prática da modalidade em zonas do
País onde esta era menos significativa e,
simultaneamente, permitido detectar novos
talentos.
– Outros projectos, já em execução, poderiam
também ser referidos. Mas deixem-me salientar,
de entre os que estão actualmente em fase
implementação, o Gira+, projecto que visa dar
resposta às solicitações dos jovens que,
pretendendo jogar Voleibol, têm dificuldade em
encontrar estruturas de acolhimento que lhes
permitam o acesso à prática desportiva, à qual
têm direito, aliás, consagrado na constituição.
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Continuaremos a trabalhar, com rigor, com
respeito pelos compromissos assumidos, com
honestidade e transparência de processos e na
defesa da ética desportiva.
Pretendemos continuar a diversificar e a inovar,
através de formas de relacionamento e de
cooperação profícua com as associações, com os
clubes, com os treinadores e com árbitros no
sentido:
Da afirmação do Voleibol no quadro do desporto
nacional
Da consolidação da sua presença na Europa e no
Mundo
Da reafirmação do Voleibol como uma marca,
como um produto atraente para os “media” e
para os agentes económicos.
Queremos continuar a crescer, não por
comparação com os outros, mas em desafio
permanente e contínuo com aquilo que já

11ª Gala Anual
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fizemos. Competimos, exigindo sempre mais de
nós, pondo constantemente à prova e em prova
as nossas capacidades, rumo ao futuro, rumo à
qualidade e à excelência. Nas palavras de
Nietzsche “só se pode alcançar um grande êxito,
quando somos fiéis a nós mesmos”.
Neste sentido, temos convicção, temos vontade,
temos um rumo e uma meta a atingir a curto
prazo: A qualificação para os Jogos Olímpicos
de Pequim.
Hoje, quero aqui afirmar, com toda a convicção:
Vamos aos Jogos Olímpicos em 2008! O
Voleibol vai estar em Pequim!
Apelo-vos para que se juntem a nós, nesta
convicção, neste esforço e neste grande desígnio
do desporto e do Voleibol português. Queremos
que os portugueses acreditem, tal como nós, que
as modalidades colectivas vão estar
representadas em Pequim.
Porque acreditamos que com o trabalho e o valor
da nossa Selecção Nacional, com a vontade e a

garra dos nossos jogadores, já demonstradas
noutras oportunidades com resultados
significativos, seremos capazes de provar a
nossa valia intrínseca e de lutar para conquistar
aquilo com que sonhamos.
Há pouco, referi-me a duas individualidades
aqui presentes e cuja proximidade com o
Voleibol ilustra um novo paradigma de
cooperação assente na relação directa e próxima
com as Autarquias.
Gostaria de retomar essa ideia, porque há um
outro tema que merece a nossa preocupação e
reflexão: a função social do dirigente
desportivo.
Sentimos que a função social do dirigente
desportivo tem sido ignorada, desvalorizada e,
por vezes, qualificada com adjectivação
socialmente ofensiva. Parece que uma
campanha de desconfiança nos dirigentes
desportivos atravessou e atravessa a sociedade
portuguesa. Talvez por isso, seja cada vez mais
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rara a disponibilidade das pessoas mais capazes
para colaborarem em projectos de participação
e de cidadania. Verifica-se isso em vários
campos, mesmo no campo político.
A própria Lei de Bases da Actividade Física e do
Desporto (Lei n.º5/2007) contribui para o
desaparecimento gradual de líderes capazes no
desporto, não reconhecendo o papel essencial
dos dirigentes desportivos ao invés da Lei de
Bases de Desporto de 1990.
Essa matéria mereceu dos senhores legisladores
uma atenção muito pouco significativa, patente
no seu art.º 36. nestes parcos termos:
“A lei define os direitos e deveres dos titulares de
cargos dirigentes desportivos”.

2
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Com esta redacção, o Estado esquece-se da sua
responsabilidade política em apoiar efectivamente a actividade indispensável dos dirigentes
desportivos em regime de voluntariado,
considerando que o actual Estatuto dos
Dirigentes Desportivos (Decreto Lei nº 26/95,)
nunca passou do papel.
Se compararmos o que a este respeito se
encontra consignado com o conteúdo vertido no
art.º 37 da mesma lei, relativamente aos
empresários desportivos, facilmente concluímos qual a direcção da vontade política do
Estado quanto a este respeito.
Apesar disto e paradoxalmente, vivemos
tempos em que, culturalmente, se faz grande
apelo à participação voluntária dos cidadãos!
Ora, uma sociedade que ignora o papel do
dirigente, seja ele quem for, que lhe nega
condições para realizar a sua função com
dignidade social, está a contribuir para o seu
desaparecimento.
Mas nós, FPV, não queremos pactuar com tal
injustiça! Por isso, neste tempo de regulamentação da Lei de Bases da Actividade Física e
do Desporto, queremos solicitar ao Governo,
que tome boa nota deste nosso reparo e que
regulamente no sentido de reconhecer a importância da função dos dirigentes desportivos.
Gostaria de dirigir uma palavra de especial
agradecimento aos órgãos da Comunicação
Social, pela divulgação que têm dado à
modalidade e ainda de agradecer o apoio que
nos tem sido prestado pelos demais órgãos da
Federação, pelos Técnicos e Administrativos,
que prestam serviço na nossa Federação. Antes
de terminar, queremos prestar a nossa
homenagem aos dirigentes, aos árbitros, aos
treinadores, aos atletas, não só aqueles que
estão hoje aqui a ser reconhecidos, mas também
a todos os outros que com a sua actividade
contribuem para o engrandecimento do
Voleibol.
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Uma palavra também para as associações e
clubes, a quem quero agradecer a importante
colaboração, pois o seu trabalho muito tem
ajudado na afirmação da nossa modalidade. No
entanto, não poderemos nunca esquecer que a
nossa acção, enquanto instituições, se deve
reger sempre por um elevado comportamento
ético-desportivo, pela dedicação desinteressada
ao Voleibol e a toda a prática desportiva.
A própria definição de ética implica a existência
das relações inter-pessoais ou entre
instituições, salvaguardando-se o «bem» do
outro, o respeito pelas suas ideias e ideais.
Devemos ter sempre presente as palavras de
Aristóteles “Sê senhor da tua vontade e escravo
da tua consciência”.
Meus caros amigos, o respeito pela ética
permitir-nos-á acabar de vez com a figura do
«Velho do Restelo», que personifica a crítica
daqueles que não ousam ir mais longe.
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Prémio Mérito Gira-Volei
E nós ousamos ir sempre mais longe, pois a
história ensina-nos que o Homem não teria
alcançado o possível se, muitas vezes, não
tivesse tentado o impossível...
Bem hajam.
Para todos, um Feliz Natal”

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, pois sem eles não teria conseguido
nada.
Gostaria de dedicar esta distinção à pessoa que
me formou como pessoa e como atleta, o
Professor Arlindo Quelhas, da Associação
Académica de São Mamede, e de partilhar o
prémio com todos aqueles que foram meus
atletas no Gira-Volei e que, apesar de já não terem
idade, continuam a passar pelo pavilhão.
O meu muito obrigado pelo seu apoio”.
31

11ª Gala Anual do Voleibol
Prémios “Osório”
Guilhermina Rodrigues
Enquanto atleta, foi internacional pela Selecção
Nacional de seniores; como treinadora, tem
conseguido vários títulos nos escalões mais jovens,
na escola onde também lecciona e que a
distinguida transformou num verdadeiro alfobre de
campeões: a Escola de Lamaçães.
“Este prémio é uma enorme honra para mim e
gostaria de agradecer à Direcção da Federação
Portuguesa de Voleibol este gesto simpático.
Vejo esta distinção com grande responsabilidade,
mas também como um estímulo para o trabalho
que estou a desenvolver. Tive a felicidade de crescer
no seio do Voleibol e, na última década, treinar
muitas crianças que cresceram com a paixão pelo
Voleibol. Partilho este momento com os meus
treinadores, as minhas atletas, as instituições que
representei e que represento e também com os
muitos amigos que conquistei no Voleibol”.
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José Mota
Presidente da Câmara Municipal de Espinho,
colocou o Voleibol como cartaz de promoção
internacional da cidade e acarinhou projectos,
incentivou apostas na inovação e apoiou
realizações que ficaram como uma verdadeira
imagem de marca.
“Agradeço esta distinção ao Prof. Vicente Araújo,
Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol
e meu querido amigo.
É um prémio ao povo e ao desporto de Espinho e
a figuras que ao longo do tempo têm contribuído
decisivamente para elevar o nome da cidade,
como Rolando de Sousa e Miguel Maia”.
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Prémio “Osório”
José Augusto Rodrigues
Senhor de um vasto currículo desportivo e,
acima de tudo, de uma carreira marcada pela
dedicação à sua paixão: o Voleibol. Assumiu,
por duas vezes, o comando dos destinos da
Associação de Voleibol de Lisboa e integrou o
Executivo da Federação Portuguesa de Voleibol.
“Sinto uma grande felicidade por estar, mais
uma vez, em família, entre os grandes amigos
que consegui através do Voleibol.... Aliás, penso
que a amizade é a grande razão de me ter
dedicado incondicionalmente ao Voleibol.
Quero agradecer à Direcção da Federação, a
todos os amigos que me apoiaram ao longo do
tempo e à minha família, que foi a mais
penalizada por eu me ter dedicado de alma e
coração ao Voleibol”.

Adriano Correia de Oliveira
Um campeão da liberdade
Adriano Maria Correia Gomes de Oliveira deixou-nos
no dia 16 de Outubro de 1982, com apenas 40 anos.
O seu nome é sobejamente conhecido de todos e
muitas vezes evocado como uma das vozes que mais
alto (e melhor) cantou a liberdade. Mas, o que talvez
nem todos terão conhecimento é que, para além de
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um defensor incansável da liberdade, Adriano foi
também um atleta de referência. Nascido no Porto em
1942, mudou-se com a família para Avintes, onde
anos mais tarde viria a fundar, com alguns amigos, a
União Académica de Avintes. Com 17 anos, rumou a
Coimbra para tirar Direito, curso que nunca chegaria a
concluir, já que as suas energias se dispersavam por
áreas tão diversas – ou tão próximas?... – como a
música (no Orfeão Académico de Coimbra), a
intervenção cultural e social e o desporto, mais
concretamente a prática do Voleibol , inscrevendo-se
na Federação Portuguesa de Voleibol com o número
de licença 5205. Os seus múltiplos interesses não lhe
permitiam assiduidade nos treinos, mas a sua
tenacidade e capacidades atléticas haviam de levá-lo à
conquista do título de campeão nacional.
Adriano Correia de Oliveira deixou-nos há 25 anos...
Mas ficou, para sempre, a sua voz, a voz de todo um
povo, pois a sua vida, apesar de curta, é ainda hoje
um exemplo cultural, social e desportivo para todos
os portugueses.
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11ª Gala Anual do Voleibol
Legendas
01 – O apresentador da XI Gala Anual de
Voleibol, Fernando Eurico | 02 –
Protocolo do Desporto Escolar assinado
por Vicente Araújo e Luís Capucho | 03 Prémio Infantis Ar Livre Femininos entregue por Vítor Pereira e Miguel Maia
a Mariana Filipe / Maria Ramoa | 04 Prémio Iniciados Livre Femininos entregue por Vítor Pereira e Miguel Maia
a Margarida Antunes / Patrícia Sousa | 05
- Prémio Juvenis Ar Livre Femininos entregue por Vítor Pereira e Miguel Maia /
Joana Resende | 06 - Prémio Juniores Ar
Livre Femininos - entregue por Vítor
Pereira e Miguel Maia a representante de
Sara Sousa / Fabiola Gomes | 07 - Prémio
Infantis Ar Livre Masculinos - entregue
por Vítor Pereira e Miguel Maia a José
Ribeiro / Luís Gomes | 08 - Prémio
Iniciados Ar Livre Masculinos - entregue
por Vítor Pereira e Miguel Maia a Ivo
Casas | 09 - Prémio Juniores Ar Livre
Masculinos - entregue por Vítor Pereira e
Miguel Maia a representante de Henrique
Eichmann / Tiago Violas | 10 – Campeões
Nacionais de Ar Livre | 11 - Prémio GiraVolei, 8/10 Masculinos - entregue por
Vítor Pereira e Miguel Maia a João Fragoso
/ Ricardo Paiva | 12 - Prémio Gira-Volei,
11/12 Masculinos - entregue por Vítor
Pereira e Miguel Maia a Luís Martins /
Leandro Almeida | 13 - Prémio GiraVolei, 13/15 Masculinos Nível I - entregue
por Vítor Pereira e Miguel Maia a Daniel
Pinto / Miguel Rebelo | 14 - Prémio GiraVolei, 13/15 Masculinos Nível II entregue por Vítor Pereira e Miguel Maia
a Tiago Costa / João Pereira | 15 - Prémio
Gira-Volei, 8/10 Femininos - entregue por
Vítor Pereira e Miguel Maia a Daniela
Costa / Margarida Lencastre | 16 - Prémio
Gira-Volei, 11/12 Femininos - entregue
por Vítor Pereira e Miguel Maia a Mariana
Castanheira / Liliana Garcia | 17 - Prémio
Gira-Volei, 13/15 Femininos Nível I entregue por Vítor Pereira e Miguel Maia
a Marisa Ramalho / Cristiana Costa | 18 Prémio Gira-Volei, 13/15 Femininos Nível
- entregue por Vítor Pereira e Miguel Maia
a Mariana Bastos / Aida Cardoso | 19 –
Prémio Mérito Gira-Volei - entregue por
Daniel Lacerda a Fernando Almeida | 20
– Prémio Campeão Nacional de Mini
Voleibol Femininos - entregue por Maria
de Lurdes Lopes, Joaquim Pacheco e
Pedro Oliveira a representante de
Juventude Pacense | 21 - Prémio
Campeão Nacional de Infantis Femininos
- entregue por Maria de Lurdes Lopes,
Joaquim Pacheco e Pedro Oliveira a
representante de Esmoriz GC | 22 Prémio Campeão Nacional de Iniciados
Femininos - entregue por Maria de Lurdes
Lopes, Joaquim Pacheco e Pedro Oliveira

a representante de Leixões SC | 23 Prémio Campeão Nacional de Juvenis
Femininos - entregue por Maria de
Lurdes Lopes, Joaquim Pacheco e Pedro
Oliveira a representante de Leixões SC |
24 - Prémio Campeão Nacional de
Juniores Femininos - entregue por Maria
de Lurdes Lopes, Joaquim Pacheco e
Pedro Oliveira a representante de SC
Braga | 25 - Prémio Campeão Nacional
de II Divisão Femininos - entregue por
Maria de Lurdes Lopes, Joaquim Pacheco
e Pedro Oliveira a representante de
Vitória SC | 26 - Prémio Campeão
Nacional de A2 Femininos - entregue por
Maria de Lurdes Lopes, Joaquim Pacheco
e Pedro Oliveira a representante de Ala
NunÁlvares de Gondomar | 27 - Prémio
Campeão Nacional de I Divisão
Femininos - entregue por Maria de
Lurdes Lopes, Joaquim Pacheco e Pedro
Oliveira a representante de CA Trofa | 28
– Campeões Nacionais Femininos | 29 –
Prémio Campeão Nacional de Mini
Voleibol Masculinos - entregue por
Amélia Melo, António Sá e António
Valente a representante de Castelo Maia
GC | 30 – Prémio Campeão Nacional de
Infantis Masculinos - entregue por
Amélia Melo, António Sá e António
Valente a representante de Frei Gil VC |
31 – Prémio Campeão Nacional de
Iniciados Masculinos - entregue por
Amélia Melo, António Sá e António
Valente a representante de Esmoriz GC |
32 – Prémio Campeão Nacional de
Juvenis Masculinos - entregue por
Amélia Melo, António Sá e António
Valente a representante de Esmoriz GC |
33 – Prémio Campeão Nacional de
Juniores Masculinos - entregue por
Amélia Melo, António Sá e António
Valente a representante de Leixões SC |
34 – Prémio Campeão Nacional de III
Divisão Masculinos - entregue por
Amélia Melo, António Sá e António
Valente a representante de VC Viana | 35
– Prémio Campeão Nacional de II
Divisão Masculinos - entregue por
Amélia Melo, António Sá e António
Valente a representante de CV Espinho |
36 – Prémio Campeão Nacional de A2
Masculinos - entregue por Amélia Melo,
António Sá e António Valente a
representante de CN Ginástica | 37 –
Prémio Campeão Nacional de A1
Masculinos - entregue por Amélia Melo,
António Sá e António Valente a
representante de SC Espinho | 38 –
Campeões Nacionais Masculinos | 39 –
Companhia de dança “Sabor Latino” | 40
– Aspecto da Sala | 41 – Aspecto da Sala
| 42 – Prémio Campeão Nacional de
Voleibol de Praia Femininos - entregue

por Henrique Gomes a Sandra Castro e
representante de Ana Paulo | 43 –
Prémio Campeão Nacional de Voleibol
de Praia Juniores Femininos - entregue
por Henrique Gomes a Joana Rodrigues
e Filipa Teixeira | 44 – Prémio Campeão
Nacional de Voleibol de Praia Juniores
Masculinos - entregue por Henrique
Gomes a Ricardo Oliveira | 45 – Prémio
do Torneio de Voleibol de Praia
Masculinos Sub-23 - entregue por
Henrique Gomes a Miguel Coelho | 46
– Prémio do Torneio de Voleibol de
Praia Femininos Sub-20 - entregue por
Henrique Gomes a Joana Neto e Joana
Resende | 47 – Prémio do Torneio de
Voleibol de Praia Masculinos Sub-20 entregue por Henrique Gomes a Jorge
Teixeira, representante de Luís Melo e
Ricardo Alvar | 48 – Todos os
Vencedores de Voleibol de Praia | 49 –
Mesa de Honra | 50 – Prémios Melhor
Atacante e Melhor Blocadora entregue
por - Luís Ribeiro e Nélson Neves a Sara
Sousa | 51 – Prémios Melhor Defesa e
Melhor Recebedora entregue por - Luís
Ribeiro e Nélson Neves a Maria Fátima
Vitor | 52 – Prémio Melhor Servidoraentregue por Luís Ribeiro e Nélson
Neves a Francisca Esteves | 53 – Prémio
Melhor Pontuadora - entregue por Luís
Ribeiro e Nélson Neves a Juliana
Fernandes | 54 – As Melhores Jogadoras
de 2007 | 55 – Prémio Melhor Servidor
- entregue por Amílcar Saavedra e
Fernando Rosas a Roberto Reis | 56 –
Prémio Melhor Recebedor - entregue
por Amílcar Saavedra e Fernando Rosas
a João Coelho | 57 – Prémio Melhor
Defesa - entregue por Amílcar Saavedra
e Fernando Rosas a Hugo Ribeiro | 58 –
Prémio Melhor Pontuador - entregue
por Amílcar Saavedra e Fernando Rosas
a Hugo Gaspar | 59 – Prémio Melhor
Atacante e Melhor Blocador - entregues
por Amílcar Saavedra e Fernando Rosas
a André Lukianetz e Aureliano Silva,
respectivamente, representados por
José Augusto Rodrigues | 60 – Os
Melhores Jogadores de 2007 | 61 –
Prémio Câmaras Amigas, para a Câmara
de Baião - entregue por Vicente Araújo a
Joaquim Pereira, vereador do desporto
da Câmara de Baião | 62 – Companhia
de dança “Sabor Latino” | 63 – Prémio
Osório entregue por Vicente Araújo a
Guilhermina Rodrigues | 64 – Prémio
Osório entregue por Vicente Araújo a
José Augusto Rodrigues | 65 – Prémio
Osório entregue por Vicente Araújo a
José Mota | 66 – Presidente da
Federação Portuguesa de Voleibol,
Vicente Araújo, a discursar | 67 –
Companhia de dança “Sabor Latino”
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Entrevista
Osório Dias
As minhas medalhas
são as amizades que conquistei
Fez de tudo um pouco. Foi jogador de futebol e
de hóquei em campo – até um brutal acidente
em campo obrigar a sua carreira a tomar novo
rumo – e treinador e dirigente desta
modalidade, que, na altura, era de elite, tendo
fundado o «Lar do Jogador» na sua passagem
pelo futebol do Boavista. O contacto mais
próximo que teve com o Voleibol aconteceu na
participação em dois jogos disputados «com
uma bola de couro, ao ar livre e em campo
pelado», mas abraçou definitivamente a
modalidade quando a sede da FPV passou de
Lisboa para o Porto em 1972 e nunca mais a
largou até aos dias de hoje.
Homem de consensos, já lhe
chamaram «pronto-socorro»
e «Tide», numa alusão ao
produto de lavagem da
roupa que «lava mais
branco». Teve uma vida
nada fácil e cheia de
peripécias, que, todas
juntas, davam um filme,
mas não se arrepende.
Ao longo dos 36 anos
que leva de vida em
comum com a FPV,
Osório Dias, ou melhor,
o «Sr. Osório», nome
pelo qual todos o
conhecem, ganhou respeito e amizade(s) na
família do Voleibol. Aos
79 anos, mantém o élan de
galã com sorriso gaiato, a
piada rápida e um enorme
gosto pela vida.
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Entrevista
Osório Dias
O VOLEIBOL – Foi jogador, treinador, dirigente,
funcionário administrativo. Fale-nos um pouco do
seu percurso profissional até à entrada na
Federação Portuguesa de Voleibol.
OSÓRIO DIAS – “Fui jogador de futebol e de
hóquei em campo e treinador desta última
modalidade. A minha ligação ao Voleibol data só de
1972. Eu era funcionário administrativo na Casa do
Desporto, para onde tinha ido a convite do
Presidente do Académico, com a condição de
treinar a equipa de hóquei. Na altura em que a sede
da FPV passou para o Porto era Presidente Paulo Sá
Machado e tinha como Secretário-Geral Luís César,
hoje um funcionário superior no FC Porto. Quando
a sede da FPV se transferiu de Lisboa para o Porto,
fui convidado a tomar conta da secção do Voleibol,
que passei a acumular com as do Hóquei em
Campo e da Natação.
OV – Quais as principais diferenças da FPV desse
tempo em relação à actual?
OD – Eram outros tempos, em todos os aspectos.
Ainda não estava nada informatizado, não havia
computadores e os relatórios eram todos batidos à
máquina. Cheguei a trabalhar 3, 4 dias seguidos e
descansava muito pouco tempo. Hoje em dia, a
Federação é gerida como uma empresa. Quanto
comecei a trabalhar, estava sozinho no sector
administrativo; neste momento, a FPV tem 40
funcionários, entre profissionais e colaboradores.
Por outro lado, começou com poucas centenas de
atletas e actualmente conta com largos milhares. As
instalações também acompanharam esta evolução:
da Casa do Desporto, a sede da FPV passou para
Henrique Pousão e, em 2004, para a sua localização
actual, na Avenida da França. Quem, como eu, viu
nascer a FPV no Porto compreende por que é que
estou nas nuvens com as novas instalações, com o
espaço e a funcionalidade.
OV – Talvez devido a esse crescimento tão rápido
e significativo, poderá haver quem veja a
Federação como uma máquina impessoal. Para si,
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que a conhece como poucos, o que é
verdadeiramente a FPV?
OD – Encontro-me há quase 36 anos ao serviço da
Federação, uma casa que representa muito para
mim e torna impossível esquecer os momentos
maravilhosos que vivi aqui. Esta é a minha segunda
família e os últimos anos foram vividos com muito
trabalho e profissionalismo, mas igualmente com
muita satisfação e muita alegria.
Passei por várias gerações de Direcções, algumas
que recordo com saudade. O caso da primeira
Direcção com quem trabalhei, em 1974, com o
engenheiro Vieira Monteiro, que foi espectacular.
Exigia muito, mas acompanhava o meu trabalho e
aprendi muito com ele. Era um indivíduo que se
dedicava inteiramente à Federação, à qual deu uma
parte da sua vida. Cheguei a trabalhar com ele até
altas horas da madrugada.
Mais tarde, tive o privilégio de trabalhar com outras
Direcções, como as lideradas pelo Doutor Fernando
de Araújo Barros, pelo Senhor Rolando Sousa e,
mais recentemente, pelo Professor Vicente Araújo.
O que é que eu posso dizer? Apenas que gostaria de
parar no tempo para continuar a viver os
momentos que tenho passado aqui, nesta casa que
me deu tudo.

Nunca hei-de esquecer a Gala dos 50 anos da FPV,
na qual deram o meu nome ao troféu que premeia
aqueles que dedicaram uma parte importante da
sua vida ao desenvolvimento do Voleibol.
O seguimento da marca que deixei no Voleibol é o
trabalho que tem sido feito pela minha neta como
jogadora do Boavista e do Leixões e como
treinadora da equipa de juvenis femininos do SC
Leixões. É um orgulho.
Quem me conhece sabe que não sou vaidoso, mas
fico orgulhoso ao recordar o galardão que me
deram, que considero ser resultante da amizade e
da compreensão pelo meu trabalho. Quando sair
da Federação, espero sair com os pés bem assentes
no chão e de cabeça erguida, pois tenho a
consciência de ter cumprido a minha missão.
Todos me ajudam. Tenho a amizade de todos e
ainda há pouco tempo isso ficou bem patente no
dia do meu aniversário [15 de Fevereiro], quando
os meus colegas se reuniram todos à minha volta e
me cantaram os «parabéns»... Isto mexe muito
comigo, pois considero as pessoas da Federação a
minha segunda família.

Vicente Araújo é o homem certo
no lugar certo
OV – Se fosse presidente da FPV, o que é mudaria?
OD – Há uns anos largos, penso que fazia uma
barrela quase geral (risos). Nos últimos mandatos
tem-se mantido a mesma equipa, o que é uma prova
de que a Federação está bem entregue.
O Prof. Vicente Araújo tem um peso enorme a nível
nacional e internacional. É uma pessoa que não
chegou aqui por acaso, sempre viveu o Voleibol. É o
homem certo no lugar certo.
Numa altura em que o sr. Rolando Sousa anunciou
a sua despedida, disse que tinha um seguidor e não
se enganou, pois esse seguidor é o homem que hoje
está à frente dos destinos desta Federação.

Ajudava espontaneamente toda a gente e ganhei a
amizade de todos. Estas são de facto as minhas
medalhas: a amizade dos meus colegas e das
pessoas que contactaram comigo ao longo destes 36
anos. À custa dessa entrega ao trabalho quase não
dei acompanhamento aos meus filhos...
OV – O que é que ainda não fez e gostava de fazer?
OD – Tenho dois filhos, seis netos e dois bisnetos.
Sinto-me realizado e gostava de poder parar no
tempo e viver todos estes momentos eternamente.
Tal não é possível, pelo que gostava que a FPV
continuasse com este dinamismo e vitalidade por
muitos anos e que a minha família fosse sempre tão
feliz como é agora.

OV – É uma pessoa de consensos, apaziguadora e
tem o condão de fazer muitos amigos. Qual a
receita?
OD – Nunca atropelei ninguém e faço tudo pelos
meus amigos. Recordo que me chegaram a fazer
uma entrevista, o Senhor Avelino Simões, para o
jornal de Voleibol, onde era referido que me
chamavam o «Tide», um produto de lavagem de
roupa que na altura era muito utilizado.
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Entrevista
Osório Dias
Secretário do CD há 20 anos
O Dr. Araújo Barros marcou-me
As funções de secretário do Conselho de Disciplina da FPV trouxeram-lhe novos conhecimentos,
uma grande experiência em lidar com as mais
variadas situações e o contacto com diferentes maneiras de estar e de pensar por parte das pessoas
que, ao longo do tempo, exerceram funções de
relevo no CD federativo.
O VOLEIBOL – Hoje em dia questiona-se muito a
justiça, tanto a civil como a desportiva. Que ideia
tem da justiça de há alguns anos e da justiça dos
dias de hoje?
OSÓRIO DIAS – Sou Secretário do Conselho de
Disciplina há quase uma vintena de anos. Por mim
passaram muitos advogados e juízes e a verdade é
que nem sempre as coisas corriam bem. Sobretudo
porque muitos tinham conhecimentos de advocacia
e desconhecimento desportivo. E eu tentava ajudar
e procurar fazer com que eles não fossem «desportivamente injustos». Ultimamente isso já não acontece, quer porque o regulamento de disciplina é
mais adequado, quer porque as próprias pessoas são
mais interessadas e têm outro tipo de vivência
desportiva.
OV – Destas duas décadas de CD o que é que lhe é
mais grato recordar?
OD – Nos últimos 20 anos contactei no dia-a-dia da
Federação com dezenas de pessoas, mas gostaria de
salientar algumas, pelo que fizeram e pelo que
representam para mim. Vieira Monteiro, Fernando
de Araújo Barros, Rolando Sousa e Vicente Araújo
trouxeram prestígio e respeito a esta casa e tenho
por eles uma elevada estima. Contudo, há uma que
gostaria de salientar, pela importância que teve e
que ainda tem para mim, apesar de infelizmente já
não estar entre nós. O dr. Fernando Araújo Barros
ensinou-me muito e tenho o grato prazer de me ter
dado a sua amizade. Estava sempre disponível para
ajudar os seus colegas e a sua maneira de ser e de
estar marcou-me para sempre.
OV – Na sua vida desportiva foi praticante de
futebol e de hóquei em campo. Era bom jogador?
OD – No futebol fui um jogador mediano, embora
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tenha sido campeão regional pelo Boavista em
1945/46. Mas no hóquei estava já num nível
superior. E é engraçado porque cheguei ao hóquei
um pouco por acaso.
OV – A sua carreira de jogador terminou prematuramente e de forma abrupta...
OD – Sim. Tive a infelicidade de sofrer um acidente.
Rasgaram-me a vista com o stick, durante um treino
de preparação de um jogo com o Atlético. Um
colega meu, bastante meu amigo, era até meu
compadre, teve a infelicidade de eu estar no sítio
errado. A partir daí foram os momentos mais
difíceis da minha vida. Primeiro por inferioridade
física, porque não tinha visão para poder andar. Era
o meu filho que andava comigo na rua. Depois tive
a felicidade de recuperar e comecei a treinar o
Boavista. Fui o primeiro a introduzir o sistema de
4x2x4 no hóquei em campo, que, nesse tempo
(1949-1960), era uma modalidade de elite.
OV – Quando recorda esses tempos, fá-lo com
saudade ou com mágoa?
OD – Havia coisas boas e outras más. Aos 35 anos,
fui tomar conta da sede, dos serviços administrativos, do Boavista. Abri o Lar do Jogador no Boavista, para procurar ajudar os jogadores. A minha
esposa era a responsável pelo lar e eu era administrativo na sede durante a noite, enquanto de dia
geria a parte do Complexo Desportivo, que se resumia ao campo de futebol, ao campo de hóquei em
campo e ao ringue, pois o Boavista tinha basquetebol, hóquei em patins e andebol, modalidade em
que vivi bons momentos, mas que também me
roubou alguns anos. Dediquei-me inteiramente ao
clube, mas fui mal compensado, porque chegava-se
a alturas em que o Boavista mudava de Direcção e
como tinha a responsabilidade do Lar do Jogador,
era eu que tinha de resolver certas situações, darlhes de comer e, de certa maneira, sustentá-los.

Entrevista
Osório Dias
Distinga três momentos que marcaram a sua vida.
O casamento dos meus filhos; o casamento dos meus netos; e quando o Boavista ganhou o título, em
2000/2001, pois nunca julguei que fosse possível.
Acima de tudo, o Sr. Osório é:
Um pai feliz, um avô feliz e um bisavô feliz. [O clã Osório: 2 filhos, 6 netos, dois bisnetos]
Voleibol?
O Voleibol deu-me tudo.
Prato preferido?
Gosto de bacalhau e, de longe a longe, uma feijoadazinha e churrasco no campismo. Cabrito assado num forno a lenha.
Bebida preferida?
Nunca bebia um copo de vinho fora de qualquer refeição; agora limito-me a beber água.
Actriz e actor preferidos?
Um casal: Ruy de Carvalho e Ruth de Carvalho (já falecida / 9 de Setembro de 2007).
Teatro ou Cinema?
Vi há pouco tempo, com a minha mulher, o «Música no Coração», mas prefiro o cinema.
Desporto(s) preferido(s)?
O futebol, sendo bem jogado, é um espectáculo. Neste momento, acompanho mais os jogos dos
três grandes. Tive sempre uma certa simpatia pelo Sporting, mas o FC Porto, sem deslumbrar, é a equipa que joga melhor.
Hobby?
Comecei por fazer campismo selvagem, agora frequento o Parque de Campismo de Esmoriz.
O que é para si o amor?
Casei três vezes com a minha esposa. Estou satisfeitíssimo. Na altura do outro regime, só aos 21 anos é que se era maior
de idade... e eu casei aos 18. Ao fim de seis meses, o casamento perdia a legalidade se eu não tivesse um documento a
provar a concordância do meu pai. O que nunca tive. Só quando o meu filho já tinha um ano é que voltei a casar. Foi um
casamento feito muito à pressa. Mas o casamento especial foi este que os meus filhos e os meus netos fizeram quando eu
e a minha esposa comemorámos as Bodas de Ouro [50 anos de casamento].
... E a paixão?
Fui apaixonado pelo desporto e fui apaixonado pelo trabalho que produzi em todos os lados.

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL
www.fpvoleibol.pt

Voleibol
de Praia
Campeonato da Europa de Sub-23
Campeões na forja...
Portugal vai organizar a próxima edição do
Campeonato da Europa de Sub-23. O local escolhido,
como não poderia deixar de ser, foi a Praia da Baía, em
Espinho, palco de incontáveis confrontos entre as
melhores duplas mundiais de seniores há mais de
uma década. De 24 a 27 de Julho, dezenas de jovens
duplas procurarão impor-se e mostrar que têm valor
para ombrear, num futuro próximo, com as melhores
duplas mundiais. Países como a Alemanha (vitória em
masculinos e femininos em 2007), Áustria, Espanha
ou países de Leste, encabeçados pela República
Checa, têm a seu favor a tradição de ocupar os lugares
cimeiros da classificação no Europeu deste escalão,
mas existem outros, nos quais se incluiu Portugal, que
poderão aparecer como outsiders.
As esperanças dos portugueses recaem no sector de
masculinos, onde poderão confirmar a sua ascensão a
nível internacional as duplas Filipe Catarino/Miguel
Coelho e Rui Moreira/Ricardo Oliveira, figuras gradas

dos Centros de Treino para o Alto Nível, supervisionados pelo Gabinete de Voleibol de Praia da FPV. Em
2007, Filipe Catarino e Miguel Coelho participaram
no Campeonato Europeu de Sub-23, no Chipre, tendo
sido 7.ºs classificados, enquanto Rui Moreira e Ricardo Oliveira foram campeões nacionais de Juniores e
participaram a nível internacional no Campeonato do
Mundo de Sub-19 (17.ºs classificados).

Centros de Treino para o Alto Nível
Quantidade e qualidade

“Interessante, quer a nível quantitativo, quer a nível
qualitativo” – é assim que Francisco Fidalgo, Coordenador do Departamento de Voleibol de Praia da FPV,
definiu o arranque dos trabalhos dos Centros de
Treino para o Alto Nível de Voleibol de Praia, que
decorreu no período de férias de 24 a 27 de Março, nos
campos de Voleibol de Praia do Clube Atlântico da
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Madalena. Para o Prof. Fidalgo, este foi um primeiro
passo firme rumo a um trabalho ainda mais profícuo
do que os dos anos anteriores.
“O balanço é positivo, não tivemos a meteorologia a
nosso favor, houve alguns dias em que foi um pouco
complicado, mas foi interessante, quer a nível quantitativo, quer a nível da qualidade dos miúdos que têm
aparecido. Temos tido todos os escalões preenchidos,
mas eu destacaria o escalão mais jovem, o de Sub-16,
porque temos tido vários jovens, alguns com 14 anos,
e isso é muito importante no sentido de darmos a
conhecer cada vez mais o Voleibol de Praia aos jovens.
No outro extremo, os Sub-23 estão bastante motivados. Ficámos muito surpreendidos com a participação, com o interesse demonstrado por eles relativamente à prova que Portugal vai organizar este ano, que
é o Campeonato Europeu de Sub-23. Acredito que
iremos ter uma forte presença portuguesa”.

Voleibol de Praia
Jogos Olímpicos 2008

Aposta(s) dupla(s)
Apesar da proximidade dos XXIX Jogos
Olímpicos (Agosto), o caminho para Pequim
2008 é ainda longo e árduo para grande parte
daqueles que almejam pertencer ao lote das 48
duplas de Voleibol de Praia (24 de masculinos e
24 de femininos) que terão o privilégio de fazer
parte do maior espectáculo desportivo do
mundo.

conseguir um conjunto de oito melhores
resultados. Ou seja, poderão escolher qualquer
etapa do Circuito Mundial (Swatch FIVB
World Tour), da época passada e da presente,
disputada até ao dia 20 de Julho de 2008 (Open
de Marselha) e mesmo um dos dois
Campeonatos da Europa organizados em 2007
e 2008 contará para a qualificação olímpica.

Em relação aos portugueses, as esperanças
residem em duas duplas de masculinos,
Miguel Maia/João Brenha e José Pedrosa/Pedro
Rosas, sendo que Miguel e João, a concretizarem-se as suas aspirações, viveriam por
dentro a sua quarta edição dos Jogos Olímpicos
consecutiva.
O tiro de partida de 2008 será dado em
Adelaide (Austrália), no mês de Março, e as
regras são simples: cada dupla é livre de
participar nos eventos que quiser para

Contudo, um senão: apenas duas duplas do
mesmo país poderão estar presentes em
Pequim, o que fará com que se assista a lutas
interessantes entre compatriotas, com destaque para os brasileiros, com quatro duplas que
ainda sonham com os Jogos – Emanuel/
Ricardo, Fábio Luiz/Márcio Araújo,
Harley/Pedro e Franco/ Cunha –, e os alemães,
holandeses, norte-americanos e noruegueses,
todos com três duplas que lutam pelas duas
vagas.
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Voleibol de Praia
Jogos Olímpicos 2008

Calendário do Cir
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cuito Mundial 2008
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Gira-Volei
Campo de Férias 2008
O desporto como escola da vida
O Gira-Volei é mesmo assim: fácil, divertido e, ao
mesmo tempo, competitivo.
O dinamismo deste projecto da Federação
Portuguesa de Voleibol (FPV) não conhece
barreiras geográficas naturais nem fronteiras: de
Norte a Sul, do litoral ao interior, o Gira-Volei leva
alegria aos jovens de todo o país, incentivando-os
a praticar desporto. Ao fazê-lo, estimula nos
jovens características competitivas, criando,
simultaneamente, laços sociais e de amizade que
perdurarão para lá da adolescência. E, no fundo,
não é essa a verdadeira essência do desporto:
«mens sana in corpore sano»?
Os milhares de jovens portugueses (mais de

90.000) envolvidos dão a resposta adequada ao
trabalho realizado em mais de 1700 centros.
As acções de solidariedade complementam o
cariz social do Gira-Volei, dando alegrias aos mais
desprotegidos, sobretudo aos mais pequenos, e
oferecendo-lhes novas experiências e
oportunidades de convívio social, que podem
contribuir decisivamente para o aumento da sua
auto-estima.
É um facto: o Gira-Volei assumiu uma dimensão
tal que não passa despercebido a ninguém, com a
própria Federação Internacional de Voleibol
(FIVB) a não hesitar em divulgar as suas
actividades no site e na revista oficiais.

Prémio à dedicação dos miúdos

Acolhimento Juvenil do Barrocal do Douro, as
actividades realizadas percorreram vários locais de
Miranda do Douro, várias aldeias e o centro histórico da cidade.
No final, Francisco Parreira, Técnico Superior de
Desporto da Autarquia de Miranda do Douro, o
grande responsável pelo desenvolvimento do GiraVolei no concelho, destacou:
“É cada vez mais importante que este tipo de iniciativas possa vir para o interior, à imagem do que
aconteceu com o Encontro Nacional de Gira-Volei
2006, e desta forma contribuir ainda mais para o
desenvolvimento e descentralização do Voleibol.
Brindar as crianças com este evento que todos os
anos percorre diferentes zonas do país é uma forma
de as premiar pela dedicação e pelo trabalho
desenvolvido durante os treinos e aulas”.
Vítor Pereira, um dos técnicos responsáveis pelo
Gira-Volei na FPV, recordou as razões da escolha de
Miranda do Douro para palco do evento:
“Mais um ano que passa e o Gira-Volei continua a
crescer de forma exponencial por todo o país. Este
ano o local escolhido para acolher o Campo de
Férias, que tem crianças oriundas de vários locais
do país, foi Miranda do Douro, cidade com
excelentes condições naturais e estruturais”.

Foram cerca de quatro dezenas, os pequenos atletas
que, mal-grado as condições atmosféricas serem
adversas, fizeram questão de participar no Campo
de Férias de Gira-Volei 2008 que a FPV, com a
colaboração da Câmara Municipal local, organizou,
de 25 a 28 de Março, em Miranda do Douro.
No final, todos afinaram pelo mesmo diapasão: a
iniciativa deve ter continuidade, sobretudo por
representar “um prémio” para a dedicação das
crianças e contribuir para “o desenvolvimento e
descentralização do Voleibol”. Com o alojamento e
alimentação a serem realizados no Centro de
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Gira-Volei
Solidariedade
Celorico de Basto
Uma prenda chamada Gira-Volei
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, a FPV, através do seu Departamento
Técnico responsável pelo Gira-Volei, do Volei.tv e
com o atleta olímpico Miguel Maia, em colaboração
com a Câmara Municipal de Celorico de Basto, realizou no dia 17 de Dezembro uma acção de solidariedade no Centro Comunitário do município, sediado
em S. Silvestre. O Vereador do Desporto e Cultura,
Joaquim Monteiro da Mota e Silva, louvou a
iniciativa:
“Ter aqui a Federação a distribuir prendas e o Miguel
Maia, o melhor jogador português de Voleibol de
sempre, a dar autógrafos é muito importante para as
crianças. De hoje para amanhã, quando virem o
Miguel na televisão vão-se lembrar de como foram
acarinhadas. O trabalho que está a ser desenvolvido
pela Federação é extremamente positivo,
especialmente o Gira-Volei, pois noto que cria nas
crianças o gosto pelo desporto, algo que é
fundamental hoje em dia”.
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, pelo que,
como referiu a sua Directora, Manuela Vilas-Boas:
“Esta iniciativa da Federação é óptima, pois são
muitos aqueles que não recebem nenhuma prenda,
ou melhor, que apenas recebem as prendinhas que
costumamos dar aqui durante a Festa de Natal.
Por outro lado, também é muito importante que as
crianças comecem a ter consciência da necessidade
de praticar desporto. O desporto é uma forma de elas
serem inseridas na sociedade e de serem iguais às
outras crianças”. Tal como as crianças, Miguel Maia
52

era um homem feliz:
“Estamos a atravessar uma época muito importante
para todos, sobretudo para os mais pequeninos, e é
sempre bom podermos dar-lhes algo que os faça
sorrir e sentir-se melhor”.

O atleta olímpico – que assinou o livro de honra do
Município, onde foi recebido pelo Presidente,
Albertino Teixeira da Mota e Silva – destacou ainda
a importância do Gira-Volei nos primeiros passos
desportivos dados pelas crianças:
“Os elementos do Departamento Técnico
responsáveis pelo Gira-Volei estão a desenvolver um
trabalho extraordinário. Creio que nem as pessoas
que estão directamente ligadas ao Voleibol têm a
percepção exacta da expansão do Gira-Volei e da
importância que tem para a Federação e para o
desporto nacional”. Apontado como o grande
responsável pela dinamização do Gira-Volei em
Celorico de Basto, Carlos Peixoto, que é também
Presidente da Assembleia Geral da Autarquia,
mostrou-se satisfeito com o desenvolvimento do
Voleibol na região:
“O Gira-Volei está bem implantado em Celorico de
Basto. Começou há dois anos, com uma escola de 10
alunos e agora toda a gente quer participar. Contamos depois de desenvolver este trabalho com os mas
pequeninos conseguir constituir uma equipa de
Voleibol e, quem sabe, mais tarde chegar aos
nacionais de Voleibol. Penso que isso é possível”.

Gira-Volei
Solidariedade
Centro de Acolhimento d'Os Cucos
O Natal é das crianças e, por isso, a FPV e Miguel
Maia 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. A FPV, tenta, desta forma,
levar alguma alegria a estes jovens, alertando-os
também para a importância do desporto no
processo de aprendizagem, sobretudo no que diz
respeito ao "saber estar em grupo", resultante da
assimilação de regras e da sua transposição com
êxito para a vida social. Para Joaquim Pires,
responsável pelo Centro Gira-Volei da Boa-Fé, este
gesto da FPV é de louvar:
"O Natal é todos os dias, mas as crianças estão
sempre à espera deste momento. 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 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".
José 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 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, que, por
muitas que sejam, sabem sempre a pouco. Estamos
numa altura em que podemos contribuir com algo,
sobretudo com carinho, porque estas crianças
merecem, e contribuir também, desta forma, para
um futuro melhor. Gostaria de deixar uma palavra
de agradecimento à FPV. Normalmente, procura-se
realizar actos mais mediáticos do que estes, mas
este vale muito mais pois tem um significado muito
importante para nós". Maria Ana, responsável pelo
centro, agradeceu a presença de Miguel Maia e dos
elementos da FPV e aproveitou para pedir mais
visitas em 2008:
"Na altura do Natal, temos sempre o apoio e as
ofertas da Câmara Municipal de Elvas e de outras
instituições públicas e privadas, a nível local, mas
nunca recebemos uma visita tão importante como
esta do Miguel Maia.
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".
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Gira-Volei
Peso da Régua

O peso do Voleibol na Régua
Cerca de 250 alunos da Escola EB/1 n.º 3 do Peso
da Régua tiveram uma manhã diferente,
proporcionada pela Câmara Municipal local e
pelo Agrupamento Vertical Escolas do Peso da
Régua, e que contou com a presença de Miguel
Maia. Nesta visita, que caiu que nem um rebuçado
entre os miúdos, marcaram igualmente presença
os elementos responsáveis pelo Gira-Volei e o
Secretário-Geral da Federação Portuguesa de
Voleibol (FPV), Teodemiro de Carvalho.
Miguel Maia sentiu-se realizado com esta visita:
“Gostei muito de ter vindo aqui à Régua, uma
cidade simpática e que eu já conhecia, e fiquei
bastante lisonjeado porque a maioria das crianças
estava identificada com a minha profissão e é
compensador ser reconhecido em cidades
distantes das que vivemos e em que trabalhamos.
Tentamos passar a imagem do que é o Voleibol,
tentamos cativá-los para a modalidade, primeiro
para o Gira-Volei e, depois, para o Voleibol de
pavilhão, e claro que também pensamos que
daqui a uns anos poderemos ver alguns destes
miúdos a praticar Voleibol. É para isso que aqui
estamos, para lhes transmitir que é possível
conciliar o Voleibol e a escola, algo que é muito
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importante para a sua formação”.
Satisfeito estava igualmente Alberto Ferreira,
Vice-Presidente do Agrupamento Vertical Escolas
do Peso da Régua: “O Gira-Volei foi implementado
no ano lectivo transacto e teve logo uma grande
adesão por parte dos alunos de todas as nossas
escolas do nosso agrupamento, tendo sido uma
actividade que as crianças desenvolveram com
grande agrado. O facto de o Miguel Maia ter vindo
a esta escola vai contribuir ainda mais para a
dinamização deste desporto”.
Ricardo Duarte, responsável da Divisão de
Desporto da Câmara Municipal do Peso da Régua,
referiu a importância da iniciativa para o futuro da
modalidade na região: “Estas acções são
importantes na medida em que algumas
modalidades estão um pouco esquecidas e estes
meninos, futuros atletas, têm a possibilidade de
contactar com os seus ídolos, atletas importantes
que projectam Portugal no estrangeiro. É de louvar
a acção da FPV ao trazer um nome de referência
da modalidade ao Interior, nomeadamente ao Peso
da Régua. Tenho a certeza que esta acção dará os
seus frutos e motivará estes meninos para a
prática do Voleibol, pois a Régua tem já tradição
na modalidade".

Gira-Volei
Juncal
Um Colóquio de sucesso
A turma do 10.º D do Curso Tecnológico de
Desporto do Instituto Educativo do Juncal (IEJ),
organizou um colóquio subordinado ao tema do
Gira-Volei e no qual o atleta olímpico Miguel
Maia e os técnicos da FPV responsáveis pelo
Gira-Volei a nível nacional foram convidados de
honra. Com um «cartaz» destes, o pavilhão
tornou-se pequeno, pelo que apenas cerca de 100
atletas tiveram oportunidade de trabalhar bem
de perto com o seu ídolo no Voleibol.
A Acção de Formação contou com 30 alunos,
aplicados e atentos à exposição teórica de Leonel
Salgueiro, enquanto, na parte prática, com Vítor
Pereira, todos puderam confirmar que o GiraVolei é mesmo «fácil, divertido e competitivo»!
Este é o 5.º ano consecutivo que o IEJota
(designa-ção do Centro de Gira-Volei do IEJ)
participa no Gira-Volei. Mas, afinal, qual a razão
de um grupo de alunos organizar um colóquio
sobre Gira-Volei?
Os professores responsáveis pela supervisão da
iniciativa, Jaime Vinagre e Ricardo Riachos, dão a
resposta:
“Este evento faz parte de um teste que nos
propomos fazer a nível do curso Tecnológico de
Desporto, estando a funcionar há já quatro anos.

Este ano houve a oportunidade de o colóquio ser
sobre o Gira-Volei e contar com a presença do
Miguel Maia e, deste forma, conseguimos testar
as capacidades e as competências do que
trabalhamos ao nível das disciplinas de
organização e desenvolvimento desportivo e das
práticas desportivas recreativas”.
Para os apresentadores do colóquio Gira-Volei, a
satisfação era evidente. “Este é o primeiro
colóquio de Gira-Volei organizado aqui no IEJ e
escolhemos esta modalidade porque está em
clara ascensão a nível nacional. Tivemos
connosco o Miguel Maia, que não se limita a
executar o que sabe, mas também ensina e
partilha a sua sabedoria connosco. Como ídolo
que é, constitui uma motivação-extra para os
alunos praticantes de Gira-Volei e para todos os
outros alunos também” – Luís Carreira (aluno do
10.º D IEJ)
“Convidámos o Miguel Maia devido ao seu
currículo desportivo e à sua ligação ao Gira-Volei.
O colóquio registou uma enorme adesão por
parte dos alunos e tivemos mesmo que limitar as
entradas, organizando os alunos por turmas.
Foi uma experiência nova e muito importante
para nós”. – Joana Lopes (aluna do 10.º D IEJ)
João Santos, responsável pelo Centro de GiraVolei do IEJota, recordou a evolução do Centro:
“Começámos com 18 participantes no primeiro
ano e neste momento temos perto de 80 atletas a
participar nos Regionais, nos Nacionais e com
uma boa assiduidade aos treinos. Em termos
qualitativos e quantitativos, temos conseguido
uma grande evolução”.
No final, Miguel Maia realçou:
“Achei este colóquio muito bem organizado, a
qualidade dos alunos, em termos de Voleibol,
bastante elevada e gostava que mais tarde eles se
lembrassem deste momento e que conseguissem
também singrar na modalidade”.
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Gira-Volei
Évora
Voleibol sempre a crescer
Na cidade de Évora, Património Mundial, decorreu
no dia 1 de Dezembro 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, auxiliados pelos professores,
que se mostraram sempre bastante interventivos e
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. Segundo José Correia, Técnico da Câmara
Municipal de Évora, “O Gira-Volei é um elemento
de animação bastante bom para os miúdos e para a
cidade de uma forma geral. 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. O Gira-Volei é muito importante

pois já cá tivemos campos de férias (espero que este
ano também tenhamos outro) e encontros
regionais. A adesão tem sido muito boa mas não
nos podemos esquecer que, para já, a maior parte
dos clubes e atletas estão no Norte, e que no Sul
ainda há poucos jogadores.
O Torneio Europeu de Pré-Qualificação Olímpica é
um dos eventos que fazem a promoção da
modalidade, por isso não tenho dúvidas que veio
ajudar e muito, tanto o Voleibol como o Gira-Volei.
O esforço é nesse sentido de o Voleibol crescer em
Évora e considero que há condições para isso.
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”.

Penafiel
Uma nova realidade
A convite dos alunos do 12.º ano do Curso
Tecnológico de Desporto da Escola Secundária de
Penafiel, a Associação de Voleibol do Porto, realizou
uma acção de formação subordinada ao tema: «Gira
Volei – Uma Nova Realidade de Ensino», naquela
escola. A acção foi fortemente concorrida, tendo
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estado presentes todos os elementos do Grupo de
Educação Física e alunos do Curso tecnológico,
num total de 35 participantes. Este estabelecimento
de ensino aderiu há quatro anos ao Gira-Volei,
tendo participado, desde então, em diversos
Regionais. Com esta acção, pretendeu-se fortalecer
este laço e contribuir para o dinamismo que a
escola revela ao nível da prática do Voleibol.

Gira-Volei
Amarante
Acção de Formação: um forte impulso

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 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 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.

Guimarães
Acção de Divulgação: Cocato na escola...

A Escola EB 1/JI da Cruz D’Argola, pertencente ao
Agrupamento Santos Simões, em Guimarães,
recebeu, uma acção de divulgação do Gira-Volei
ministrada pelo Departamento Técnico da FPV, em
parceria com a Cooperativa Tempo Livre.
Presente nesta acção de divulgação esteve o atleta

do Vitória SC Allan Cocato, que contribuiu muito
para que este ambiente de festa se tornasse ainda
mais interessante para as crianças. Allan Cocato
participou no Gira-Volei com as cerca de duas
centenas de crianças, distribuiu autógrafos e
fotografias e, no fim, entregou a cada jovem um
diploma de participação.
Num gesto de agradecimento, a Escola EB 1/JI da
Cruz D’Argola ofereceu ao atleta desenhos feitos
pelos alunos e alusivos à actividade desportiva.
Esta iniciativa foi promovida pela coordenação da
escola e, de uma forma especial, pelo professor Rui
Lopes, que é um grande divulgador e promotor do
Gira-Volei nas escolas onde lecciona há já alguns
anos.
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Gira-Volei
Porto

Encontro de Escolinhas
em Ramalde juntou 120 crianças
A Junta de Freguesia de Ramalde, com o apoio da
AV Porto, organizou no passado dia 17 o 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, contando com a presença de Manuel
Mano e de Telmo Lopes, respectivamente
Presidente e Vice-Presidente da Junta de Freguesia
de Ramalde. Movimentando dezenas de milhares
de jovens, a prática do Gira-Volei disseminou-se por
todo o país, expandindo as fronteiras da sua
visibilidade aos mais recônditos cantos do planeta.
O seu sucesso mereceu já uma referência na
VolleyWorld, revista oficial da Federação
Internacional de Voleibol, em reportagem em que
são assinalados o seu êxito e popularidade, não só
pela forma simples e divertida como é ensinado,
mas igualmente pelos objectivos sociais, de civismo
e de solidariedade que incute nos jovens e promove
em todas as suas manifestações.

Guimarães
Arcela estreia época de 2007/08
A Escola EB1 da Arcela, em Guimarães, acolheu a
primeira Acção de Divulgação Gira-Volei da presente
época.
A acção, organizada pelo Departamento Técnico da
FPV responsável pelo Gira-Volei em parceria com a
Cooperativa Tempo Livre, contou com a participação
de 60 crianças. Aproveitando a ocasião, foi também
realizada um exposição com trabalhos feitos pelos
alunos cujo tema era o Voleibol, uma iniciativa de
louvar e que muito fica a dever ao empenho e à
dedicação do Prof. Pedro Ferreira, que há já alguns
anos divulga o Gira-Volei nas escolas em que
lecciona. As acções de formação, os encontros
municipais e as iniciativas que visam a componente
pedagógica do desporto multiplicam-se um pouco
por todo o País, sobretudo por intermédio das
autarquias e dos estabelecimentos de ensino locais,
que funcionam como catalisadores desta
intervenção social da FPV.
Assim, a influência do Gira-Volei ultrapassa os
limites característicos de uma simples competição
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ao gerar um grande impacto social e educativo. Os
centros Gira-volei são já mais de 1700 e a razão do
seu sucesso é mais simples do que parece pois o
Gira-Volei é um jogo fácil, divertido e,
simultaneamente, competitivo destinado aos jovens
com idades compreendidas entre os 8 e os 15 anos,
que têm a oportunidade de aprenderem as
principais técnicas do Voleibol ao mesmo tempo que
brincam. E, com a criação do Gira+, os maiores de
16 anos também terão novas oportunidades para
mostrarem o que valem.

Gira+
Volei.tv
Gira+ soma os primeiros centros
prolongar a prática do Voleibol para além do GiraVolei (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 Câmara Municipal de Resende (Viseu) e o
Colégio Rainha D. Leonor (Caldas da Rainha,
Leiria).
O Instituto Educativo Juncal (IEJota), de Porto de
Mós (Leiria), a Escola Latino Coelho, de Lamego
(Viseu), a Escola Regional Dr. Dinis Fonseca
(Guarda), o Volei Clube do Sul (Lisboa) foram os
primeiros centros de Gira-Volei a inscrever 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

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 Gira-Volei
entre os jovens e por parte das autarquias e
estabelecimentos de ensino, calculando-se que o
projecto movimente cerca de 90.000 jovens.

Volei.tv: ano novo...vídeos novos!
Dois anos de emissão e a transmitir 24 horas por
dia, o Volei.tv continua a acompanhar as
actividades, realizadas de Norte a Sul do país,
ligadas ao mundo do Voleibol.
As acções de solidariedade desenvolvidas pelos
elementos do departamento técnico responsáveis
pelo Gira-volei, as imagens da 11.ª Gala Anual do
Voleibol e a entrevista ao "Sr. Osório" são os pratos
principais de um menu bem recheado, que se
encontra disponível em qualquer lugar do Mundo.
Actualmente a passar na playlist do Volei.tv estão
as peças sobre os primeiros regionais da época
2007/08, que contam já com a participação de
atletas Gira+. On-line estão também alguns dos
jogos da fase regular do Campeonato Nacional
Divisão A1, bem como os emocionantes jogos que
decidirão o campeão nacional. A festa da Taça de

Portugal (masculinos) também se encontra
disponível e é já um dos vídeos mais vistos pelos
nossos utilizadores. O número de utilizadores
continua em franca ascensão, por isso, registe-se,
pois só dessa forma poderá ficar a par do que se
passa no mundo do Voleibol.
Aproveitamos para relembrar que para ver os
vídeos que estão em arquivo é necessário efectuar o
login em www.volei.tv.
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Notícias
Eleições na FPV
Presidente Vicente Araújo (re)eleito
Aprovação por unanimidade do Relatório e Contas
assegurar a presença da Selecção Nacional nos Jogos
Olímpicos de Pequim”.

Aprovação por unanimidade
do Orçamento e Plano para 2008

O Relatório e Contas da Gerência do Ano de 2007
da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) foi
aprovado por unanimidade, em Assembleia Geral
Ordinária realizada no dia 30 de Março, no
Auditório Fernando Jorge de Araújo Barros, na sede
da FPV. No Ponto 2 da ordem de trabalhos, a Eleição
dos Órgãos Sociais para o período de 2008/2012, a
lista única, encabeçada pelo actual presidente,
Vicente Araújo, foi eleita com 100 por cento dos
votos das Associações de Voleibol de Coimbra,
Faial, Lisboa, Pico, Porto, Santa Maria, São Miguel,
Terceira, Viana do Castelo, Associação Nacional de
Treinadores e Associação Portuguesa de Árbitros.
Para além dos elementos que compunham a Mesa
da Assembleia, Rolando Sousa (Presidente) e
Rogério Oliveira, a FPV esteve representada pelo
Presidente Vicente Araújo e pelos Directores António Sá, António Valente, Fernando Rosas, Henrique
Gomes, Maria de Lurdes Lopes e Pedro Oliveira.
No quadriénio 2008/2012, naquele que será o seu
quarto mandato consecutivo, Vicente Araújo
pretende “consolidar o que foi feito e avançar com
propostas e projectos novos”, enfrentando “novos
desafios” no caminho “rumo à excelência
desportiva”.
Assim, são objectivos prioritários da nova Direcção
da FPV:
“A construção do Centro de Estágio e Alto
Rendimento, tendo sempre em vista uma melhor
preparação das selecções nacionais; consolidar a
médio prazo o projecto, liderado pelo Professor Juan
Diaz, que visa colocar a Selecção de Seniores
Femininos ao nível da equipa de masculinos, e
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O Orçamento e Plano de Actividades da Federação
Portuguesa de Voleibol para o Ano de 2008 foi
aprovado por unanimidade em Assembleia Geral
Ordinária realizada no dia 16 de Dezembro de 2007
no Auditório Fernando Jorge de Araújo Barros, na
Sede federativa. O Orçamento previsto para as
actividades da FPV relativamente ao próximo ano
recebeu a totalidade dos 437 votos presentes, mais
concretamente das Associações de Voleibol de
Braga, Coimbra, Faial, Lisboa, Pico, Porto, Santa
Maria, São Miguel, Terceira, Associação Nacional de
Treinadores de Voleibol e Associação Portuguesa de
Árbitros de Voleibol.
Corpos gerentes para o quadriénio 2008/2012
Assembleia Geral: Rolando Nunes de Sousa (Presidente);
José Manuel Soares Gomes de Oliveira (Vice-Presidente);
Marisabel Moutela (1.º secretário), Joana Gonçalves de
Araújo ((2.º secretário).
Presidente: Vicente Henrique Gonçalves de Araújo.
Direcção: Vicente Henrique Gonçalves de Araújo; Álvaro
Agostinho Fernandes Lopes; Amílcar António Miranda
Gomes Saavedra; Manuel Fernando Rosas de Castro Pereira;
Pedro Manuel da Fonseca Oliveira, Joaquim Pacheco de
Castro, António Serafim Valente de Almeida, Henrique
Alexandre Faria Fernandes Teixeira Gomes, António
Manuel Alves Pinto de Sá, Maria de Lurdes Lopes e Jesuína
Amélia Soares de Melo.
Conselho Disciplinar: Vera Alves Pereira (Presidente);
Carlos Jorge Costa Pinto, José António Fontainha Borja
Serafim, Gonçalo Manuel Ribeiro Leal Henrique e Odília
Mota (Vogais).
Conselho Jurisdicional: José Manuel de Araújo Barros
(Presidente); António Gabriel Couto Alves dos Reis, Pedro
Jorge Gomes de Araújo Barros, Vítor Meira da Cruz e
Eduardo Medeiros.
Conselho de Voleibol de Praia: Manuel Joaquim Oliveira
(Presidente); Luís Miguel Barbosa Maia, José Pedro Guedes
Simões Ramos, Sandra Maria Lopes de Almeida Castro e
João Pedro da Silva Vieira (Vogais).
Conselho de Arbitragem: João Teotónio Nora de Magalhães
(Presidente); José Fernando Lopes Casanova, Luís Filipe
Rodrigues Bettencourt, António José Pimentel e João
Augusto Sá Ribeiro Guerra (Vogais).
Conselho Fiscal: Vasco Américo de Oliveira Costa
Gonçalves (Presidente); Carlos Alberto Rodrigues Ferreira e
Luís Fernando Moreira Ribeiro.

Campeonato Nacional
Divisão A1 - Masculinos
Vitória SC campeão nacional
O Vitória SC sagrou-se campeão nacional de seniores
masculinos pela primeira vez no seu historial ao vencer,
no quinto jogo do Play-off do título, o SC Espinho por 31 (25/18, 24/26, 25/21 e 25/22), num jogo dominado
pelos vimaranenses.
Em 7 anos de participações no mais alto escalão do
voleibol nacional, o Vitória SC classificou-se por três
vezes em 4.º lugar, uma vez em 3.º e nos dois últimos
anos foi vice-campeão, alcançando agora o título de
campeão nacional.
A competitividade do Campeonato Nacional está bem
expressa no «duelo» das duas equipas. Espinhenses e
vimaranenses defrontaram-se oito vezes esta época, sete
em jogos a contar para a Divisão A1 e um para a
Taça de Portugal, com os triunfos a repartiremse pelas duas equipas.

DECLARAÇÕES
"Há já três anos que perseguíamos este título, que é
muito importante para o Voleibol português e para a
própria Selecção Nacional. As outras equipas viram que
o investimento compensa e os próprios jogadores
chegam à Selecção com outra confiança. Estou contente
e honrado por participar na conquista do título" –
Marco Queiroga, treinador do Vitória SC
"Foi uma final bem disputada. O nosso adversário
acabou por se mostrar mais tranquilo. No 4º jogo podíamos ter alcançado o título, mas não conseguimos e o Vitória acaba por ter mérito. Quem ganha merece festejar"
– Miguel Maia, Treinador/Jogador do SC Espinho
"É uma enorme alegria. É a primeira vez que sou
campeão nacional em Portugal [Gaspar foi campeão
italiano pela Sisley Treviso, em 2004/2005]. Fizemos um
grande jogo, com muita união do grupo de trabalho e
dos adeptos. Todos merecíamos ganhar um título e
levar uma alegria para Guimarães, que sempre nos
apoiou" – Hugo Gaspar (jogador do Vitória SC e
melhor pontuador do Campeonato).
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Taça de Portugal 2008
Seniores Masculinos
SC Espinho ergue
troféu pela
11.ª vez

O SC Espinho ergueu a Taça de Portugal de
Seniores Masculinos pela 11.ª vez no seu historial
ao vencer, pela margem máxima (25/22, 25/22 e
25/22), o Vitória SC.
A Final valeu, sobretudo, pela competitividade
demonstrada pelos atletas de ambas as equipas,
mas também pela excelente moldura humana que
coloriu o Pavilhão Multiusos Municipal do Peso da
Régua. No «António Saraiva», estiveram duas das
melhores equipas nacionais, com valor e postura

digna, perante cerca de 1600 espectadores que
encheram de entusiasmo o recinto e vibraram com
o excelente espectáculo de Voleibol. Roberto Reis,
com 15 pontos, cotou-se como o melhor pontuador,
seguido do também espinhense Sandro Correia
(14). No cômputo das 44 edições da Taça de
Portugal, os títulos estão assim atribuí-dos: SL
Benfica (12); SC Espinho (11); FCPorto (6); Leixões
SC (5); Castêlo da Maia GC (4); Sporting CP (3);
Esmoriz GC, ISEF Lisboa e IS Técnico (1).

DECLARAÇÕES
“Estou insatisfeito porque tivemos oportunidade de ganhar
vantagem pontual logo no primeiro set e acabámos por ficar à
espera, perdendo nos momentos cruciais. Melhorámos no
bloco e na defesa mas não conseguimos concluir o set.
Penso que acusámos em demasia o facto de querermos muito
dar este título ao clube e à cidade de Guimarães. Isso pesou
muito no final de cada set. O nosso adversário, que possui já
vários títulos, jogou com mais calma e experiência” – Marco
Queiroga, Treinador do Vitória SC
“Este é um triunfo muito importante para nós. Sabíamos do
valor do nosso adversário, que tem vindo a subir de
rendimento e a ganhar cada vez mais experiência; estudámolo muito bem e tivemos hoje os frutos disso. Nas fases mais
complicadas e decisivas dos sets, conseguimos ter um jogo
mais variado e cometemos poucos erros.
O Play-off do campeonato vai ser muito diferente, pois o
título não se vai decidir num só jogo. O facto de termos jogado
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perante uma “casa cheia” é gratificante para todos os
intervenientes e penso que é assim que a modalidade evolui.
Parabéns à Federação Portuguesa de Voleibol por ter trazido
esta final para o Peso da Régua”– Miguel Maia,
Treinador/Jogador do SC Espinho
“Esta Final foi um bom espectáculo de Voleibol e uma
excelente montra para a modalidade e para a nossa região.
Estiveram presentes as duas melhores equipas nacionais e
um público que nunca deixou de apoiar com entusiasmo as
equipas.
O Peso da Régua teve, no passado, alguma tradição e
projecção no Voleibol e estamos muito contentes com a
cooperação realizada com a Federação Portuguesa de
Voleibol, não só na organização desta Final mas igualmente
no Gira-Volei e noutras actividades, pois creio que servirão de
estímulo para o desporto na região” – Nuno Gonçalves,
Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua

Taça de Portugal 2008
Seniores Femininos

CS Madeira vence na despedida de Gallina
A equipa de seniores femininos do CS Madeira
conquistou no dia 20 de Abril, pela primeira vez no
seu historial, a Taça de Portugal, troféu que o clube
junta aos títulos de campeão nacional obtidos nas
épocas de 2003/2004 e 2005/2006 e que o treinador
e capitã de equipa – Suzana Gallina, antiga
internacional, fez o seu último jogo – dedicaram a
todos os madeirenses.
O triunfo, por 3-0 (25/22, 25/17 e 25/16), sobre o
GDC Gueifães, finalista vencido da taça pela
segunda vez consecutiva, tornou realidade um
sonho que o clube da Pérola do Atlântico perseguia
há alguns anos e deveu-se, sobretudo, à postura

mais agressiva das atletas orientadas por Sílvio
Costa, quer no ataque quer no serviço, acções bem
complementadas pelos 10 blocos conseguidos. A
festa da Taça não poderia ter melhor cenário do que
o Multiusos de Baião, bem emoldurado por seis
centenas de espectadores, na sua maioria adeptos
do GDC Gueifães, muito entusiásticos mas
igualmente imbuídos do espírito de fair-play, o que
contribuiu decisivamente para o sucesso do evento
organizado conjuntamente pela Federação
Portuguesa de Voleibol e Associação de Voleibol do
Porto, em colaboração com a Câmara Municipal de
Baião.

Sílvio Costa, Treinador do CS Madeira: “Este título é muito
importante para nós, pois era uma vitória que já nos fugia há
alguns anos. Hoje conseguimos dar uma alegria muito grande
ao clube e também às pessoas da Madeira. É um título
merecido porque as nossas jogadoras foram sempre
inexcedíveis na forma como se entregaram aos jogos e, na Taça,
vencemos todos os jogos por 3-0, mesmo contra adversários
muito fortes, como o CA Trofa e o CD Ribeirense. No
campeonato tivemos quinze dias que deitaram tudo a perder,
depois de termos dominado a fase regular da prova. Mas isso já
é passado e agora é tempo de olharmos em frente”.

José Luís Carneiro, Presidente da Câmara Municipal de
Baião: “Pelo segundo ano consecutivo, a final da Taça de
Portugal de seniores femininos constituiu um sucesso, em
termos desportivos e sociais, ao oferecer às pessoas da região
um espectáculo de uma modalidade muito competitiva mas
igualmente sã, jogada com entusiasmo e muito fair-play.
Estamos sempre disponíveis para colaborar com a Federação
Portuguesa de Voleibol na organização destas competições ou
mesmo noutras manifestações da modalidade, como o
acolhimento de estágios das selecções nacionais”.

António Ferreira, Treinador do GDC Gueifães: “Jogámos mal e
o CS Madeira, sem jogar ao seu melhor nível, foi melhor e
mereceu vencer. Não sei o que se passou connosco, mas as
jogadoras não conseguiram trazer para este jogo tudo aquilo
que tínhamos conseguido trabalhar nestas últimas semanas”.

Suzana Gallina (Capitã de equipa do CS Madeira): “A
conquista da Taça de Portugal, troféu que faltava ao CS
Madeira, foi uma boa forma de terminar a minha carreira.
Foram muitos e bons os anos que joguei com a camisola do CS
Madeira e saio satisfeita. Chegou a altura de colocar um ponto
final na minha carreira desportiva e gostaria de dedicar esta
vitória à Madeira, que significa muito para mim”.
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Notícias
Bolsas para Alto Rendimento e Formação
Treinadores estagiam no Brasil
A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) atribuiu as
Bolsas para o Alto Rendimento aos 6 treinadores que,
de 16 a 30 de Maio do ano corrente, efectuarão um
estágio no Centro de Desenvolvimento de Saquarema.
Este centro de treinos, propriedade da Confederação
Brasileira de Voleibol, é o local privilegiado da
preparação das Selecções Brasileiras, principalmente
da de Seniores Masculinos, que, sob a orientação de
Bernardo Rezende, conquistou os títulos de campeão
mundial e olímpico, bem como triunfos nas últimas
edições da Taça do Mundo e da Liga Mundial.
Os treinadores bolseiros, todos eles com créditos
firmados em Portugal, poderão assim trocar
impressões sobre métodos de treino com os seus
colegas brasileiros, bem como beneficiar do contacto
com os maiores expoentes do alto rendimento no

Voleibol. Para além destas bolsas para os treinadores
de Alto Rendimento, a FPV atribuiu 6 Bolsas a
treinadores de Formação, que contemplam
treinadores com currículo significativo na área da
formação das selecções nacionais ou de clubes, bem
como a/o melhor aluna(o) da opção de Desporto da
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.
Este estágio será realizado de 7 a 20 de Julho de 2008.

Breves
Jogos da Lusofonia 2009
– O Comité Olímpico de
Portugal anunciou que foi
já publicado em Diário da
República o despacho
governamental que reconhece o interesse público
dos 2.ºs Jogos da Lusofonia – Lisboa 2009.
SC Espinho vence na Holanda – O SC Espinho
venceu o Cogas Energie Volleyball Classic, torneio
disputado em Almelo (Holanda) ao derrotar, na
final, os belgas do Aquacare Halen por 3-2 (25/18,
21/25, 25/21, 19/25 e 15/12). Miguel Maia foi
considerado pelos jornalistas presentes o «Melhor
jogador do Torneio».
Árbitros «olímpicos» – Os árbitros portugueses
Arnaldo Rocha e Avelino Azevedo estiveram
presentes nos Torneios Europeus de Qualificação
para os Jogos Olímpicos de 2008. Arnaldo Rocha
fez parte da equipa de arbitragem destacada para a
competição de seniores masculinos sediada na
cidade turca de Izmir. Por seu turno, Avelino
Azevedo arbitrou os jogos do torneio de seniores
femininos, realizados na cidade alemã de Halle.
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Voleibol escolar – O Gabinete Coordenador do
Desporto Escolar, por delegação da DGIDC,
organizou uma Acção de Formação Nacional de
Alunos Juízes/Árbitros, com o apoio da Câmara
Municipal de Montijo, do IDP e da FPV, entre
outros. A parceria entre a FPV e a DGIDC resulta de
um protocolo de cooperação relativo ao Desporto
Escolar assinado pelas duas partes no decorrer da
Gala Anual de Voleibol 2007. A iniciativa que
contou com um total de mais de uma centena de
alunos, teve em Carlos Dias, ex-seleccionador
nacional dos seniores femininos, e Avelino
Azevedo, árbitro internacional, os formadores em
Voleibol.
Miguel Maia embaixador – Miguel Maia, na
qualidade de embaixador do Programa Futuro
Olímpico, e alguns dos atletas envolvidos no
mesmo projecto participam em acções promovidas
pela empresa Adecco, no sentido de lhes ser
proporcionado um contacto diferente com o
mundo do trabalho, ao mesmo tempo que permite
a trabalhadores de outros sectores um convívio
único com desportistas de elite.

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL
www.fpvoleibol.pt

