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OURO e PRATA
no Voleibol de Praia jovem
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Gira-Praia à (re)conquista além Tejo

Gira-Praia
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Com a tradição no Voleibol e Voleibol de Praia fortemente enraizada nas localidades a Norte do Rio Tejo, os primeiros 
passos de (re)conquista da zona Sul foram dados com a criação de quatro centros de Gira-Praia em pontos estratégicos da 
zona algarvia, mais concretamente em Albufeira, Faro, Lagos e Portimão.E os benefícios estão à vista. Tanto para os 
monitores como para os atletas, o Gira-Praia permite mais oportunidades de jogar, mais competições e maior 
competitividade, bem como mais convívio e confraternização.

Paulo Pinho é o Director Técnico Regional da Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve 
(AVAL) e um dos grandes dinamizadores da divulgação e promoção do Voleibol nas regiões 
mais a Sul do País, primeiro com o Gira-Volei e, mais recentemente com o Gira-Praia.
“Depositámos muita esperançano nosso trabalho e imprimimos sempre muita dinâmica 
àquilo que fazíamos. A constituição da Associação (AVAL) foi um passo decisivo neste 
caminho, pois passámos a poder usufruir de mais recursos”.

António Espírito Santo, Presidente da AVAL, e um dos mentores da organização do Portimão 
Beach Volley Youth Summer Festival - LET THEM PLAY, revelouum desejo por concretizar:
“Gostava muito de ter o Voleibol de Praia implementado no Alentejo e no Algarve, ter 
centros de Gira-Praia no Alentejo e continuar a promover o Voleibol a Sul. A Associação de 
Voleibol do Alentejo e do Algarve, a nível de território, cobre metade do País e estamos 
constantemente a lutar para que as grandes provas nacionais e internacionais comecem a 
descer e acabem por ter condições para vir para o Alentejo e para o Algarve".
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O Gira-Praia veio para ficar e Albufeira, Faro, Lagos e 
Portimão foram os locais escolhidos para implementar o 
que se pretende que sejam verdadeiros “viveiros” de 
atletas com potencial.

Os centros Gira-Praia no Algarve contam com o apoio e a 
parceria estratégica da Associação de Voleibol do Alentejo 
(AVAL) e dos clubes Atlético Clube de Albufeira, São 
Francisco Associação Desportiva (Faro) e dos Amigos de 
Voleibol de Portimão.

A criação dos quatro centros Gira-Praia veio impulsionar o 
Voleibol de Praia no Algarve e, simultaneamente, tornar 
ainda mais evidente o que de melhor têm as zonas 
abrangidas por estas regiões em termos turísticos.

Edgar Plácido é o responsável pelo Centro de Gira-Praia de Portimão

Pedro Barreto é responsável pelo Centro de Gira-Volei de Lagos

Marco Malha é o Coordenador do Atlético Clube de Albufeira, 
onde foi introduzido um Centro de Gira-Praia

Paulo Dias é o responsável pelo Centro de Gira-Praia
de São Francisco (Faro)

E o que de melhor há na região é, também, o entusiasmo dos 
jovens praticantes de Gira-Volei e Gira-Praia, como referiram Beatriz 
Guerreiro, Guilherme Figueiredo e Mafalda Costa, atletas do clube 
Amigos do Voleibol de Portimão.

Podem ver o que pensam sobre o Gira-Praia estes responsáveis dos 
centros, bem como os seus atletas aqui: 
https://youtu.be/U3wTy7wiagE

Mais informações em www.fpvoleibol.pt/YBVSF / www.cev.lu / 
www.facebook.com/fpvoleibol / www.avalentejo.org

https://youtu.be/U3wTy7wiagE
http://www.fpvoleibol.pt/YBVSF
http://www.cev.lu/
http://www.facebook.com/fpvoleibol
http://www.avalentejo.org/
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No Campeonato Nacional de Gira-Praia, disputado novamente na Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, houve 
repetentes. Francisco Pombeiro e José Jardim, que tinham acabado de conquistar a medalha de prata no torneio de Sub-21 da 
WEVZA, venceram pela terceira vez consecutiva  o Campeonato de Sub-20.
Acompanharam-nos na subida ao pódio as duplas José Neto/Gonçalo Santos (2.º) e Bruno Rodrigues/Bruno Santiago (3.º).
Pombeiro/Jardim: https://youtu.be/myQL1T-MFIg

Em femininos, Matilde Saraiva/Catarina Anjos superiorizaram-se a Francisca Montenegro/Francisca/Silva e a Sara Lourenço/ 
Rafaela Costa, que completaram o pódio de Sub-20.
Matilde/Catarina: https://youtu.be/TDCKSIPQzMg

https://youtu.be/myQL1T-MFIg
https://youtu.be/TDCKSIPQzMg
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Em Sub-18, Afonso Reis e Diogo Oliveira subiram ao degrau mais alto do pódio, logo seguidos de João Jardim/João Almeida e 
Lídio Guedes/João Alves. 
Afonso Reis/Diogo Oliveira: https://youtu.be/9pqMWBdvRBw

Em femininos, a classificação ficou assim definida: 1.º Rita Guedes/Margarida Vasques, 2.ºAna Baptista/Mariana Costa e 
Beatriz Pinheiro/Bruna Alves.
Rita Guedes/Margarida Vasques: https://youtu.be/mZtWyTTIrbk

https://youtu.be/9pqMWBdvRBw
https://youtu.be/mZtWyTTIrbk
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vários quadrantes da região, nomeadamente dos distritos de 
Évora, Portalegre, Beja e Faro.
Repartindo-se pelo Hotel AeroMar (sessão teórica) e o 
Campo de Jogos do Centro Náutico de Faro (sessão prática), 
o II Encontro Nacional contou com prelectores 
especializados, como Vítor Pereira, Coordenador Nacional 
do Gira-Volei, Ricardo Rocha, Seleccionador Nacional de 
Voleibol de Praia, Paulo Pinho, Director Técnico Regional da 
AVAL, e Rui Pedro Caramez, Consultor de Marketing Digital / 
ex-Treinador de Voleibol. 
A função de moderador esteve a cargo de Carlos Prata, 
Responsável pelo Departamento de Formação da FPV, e 
Ricardo Rocha.
Maisinformações: www.giravolei.com

II Encontro Nacional
de Monitores
Gira-Praia

Sob o lema «Gira-Praia: O Futuro está traçado», decorreu, 
no dia 21 de Novembro, o II Encontro Nacional de 
Monitores de Gira-Praia, que reuniu um elevado número 
de participantes (40) e levou até à Ilha de Faro muito 
entusiasmo, dedicação e alegria na partilha deste excelente 
momento formativo.

O II Encontro Nacional de Monitores de Gira-Praia, 
organizado pela FPV e a Associação de Voleibol do Alentejo 
e Algarve, serviu para fazer um enquadramento do projecto 
Gira-Praia no seu contexto nacional e traduziu-se em mais e 
melhor aprendizagem, mais oportunidades de crescimento e 
desenvolvimento da modalidade ao permitir reunir 
treinadores, monitores e professores de Educação Física dos 

http://www.giravolei.com/
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Moreira/Simões e Juliana/Tânia
Rui Moreira/João Simões e Juliana Antunes Rosas/Tânia 
Oliveira sagraram-se campeões nacionais, respectivamente 
em masculinos e femininos, após vencerem, no dia 16 de 
Agosto, as finais dos Campeonatos Nacionais de Duplas - 
Voleibol de Praia, disputadas, pela sexta vez consecutiva, na 
Praia da Ribeira, na Albufeira do Azibo, em Macedo de 
Cavaleiros, uma das 7 maravilhas naturais.

Vice-campeões em 2014, Moreira e Simões alcançaram 
finalmente o ouro ao derrotarem, na Final, Januário 
Alvar/Fabrício Barros por 2-0 (21-13 e 21-12).
No jogo de atribuição dos 3.º e 4.º lugares, João Magalhães 
e Tiago Pereira superiorizaram-se (2-1: 21-12, 18-21 e 15-13) 
a Bruno Sousa/Ricardo Alvar.
Moreira/Simões: https://youtu.be/kc7bUx4mX48

https://youtu.be/kc7bUx4mX48
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Em femininos, Vanessa Paquete e Joana Resende lutaram 
até ao último ponto da Final, mas Juliana e Tânia 
conseguiram confirmar o favoritismo que era apontado a 
esta dupla, vencedora do Europeu Universitário de Voleibol 
de Praia, realizado 2013 no Porto, vencendo por 2-1 (21-12, 
16-21 e 22-20).

Juliana Antunes Rosas soma agora três títulos nacionais 
(2008, 2013 e 2015), enquanto Tânia Oliveira se estreou a 
vencer, após ter rubricado já algumas subidas ao pódio 
nesta competição.
Brígida Ferreira e Daniela Loureiro protagonizaram mais uma 
subida ao pódio, após vencerem (2-0: 21-17 e 21-19), Ana 
Freches/Luana Gomes.
Juliana/Tânia: https://youtu.be/lWBX0nx4tCY

campeões nacionais de duplas

https://youtu.be/lWBX0nx4tCY
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para Portugal
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Diogo Pereira e Bruno Santiago conseguiram a primeira 
medalha de ouro em competições da WEVZA para Portugal. 

Na final, disputada no dia 9 de Agosto, na Praia da Ribeira, 
na Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros,os Sub-19 
portugueses superaram a dupla alemã Stoob/Reinhardt por 
2-1 (14-21, 21-13 e 16-14), depois de terem estado a perder 
por 0-1 e terem sofrido um pequeno susto com a 
indisposição momentânea de um dos elementos da dupla.

No último lugar do pódio ficou a dupla germânica 
MattBinder/Vincent Freytag, que venceu, por 2-0 (21-15 e 
25-16) os portugueses João Nuno Pedrosa e João Alves.

Na Final, de Sub-21 masculinos, os franceses Arnaud 
Gauthier-Rat e Arnaud Loiseau, 5.ºs classificados no Mundial 
de Sub-19 disputado no Porto em 2014, regressaram a 
Portugal para subir ao lugar mais alto do pódio e acabar com 
as esperanças de Francisco Pombeiro e José Jardim 
vencerem perante o seu público: 2-0 (21-19 e 21-15).
Ver declarações dos medalhados com a prata

Em femininos, as holandesas Stubbe e Zwaanswijk 
superaram, na final de Sub-21, as francesasAlexia Richard / 
LezanaPlacette, por (2-1: 21-16, 8-21 e 15-9). 
Nos Sub-19, a dupla alemã Lena Günther/AndreaHarbring 
levou a melhor (2-0: 21-18 e 21-17) no duelo com as suas 
compatriotas LeonieKörtzinger/ViktoriaSeeber, conotada 
como a dupla germânica n.º 1.

A dupla local Bárbara Freitas / Sara Lourenço tentou dar 
mais uma alegria ao público português, mas acabou por 
ceder (0-2) frente a Stubbe-Stam (Holanda), pese embora a 
recuperação encetada no segundo parcial, que chegou a 
criar expectativas entre os adeptos.

Ver Vídeo: https://youtu.be/r4Nj0LljUWM
Declarações: www.facebook.com/fpvoleibol

http://5.�s/
https://youtu.be/r4Nj0LljUWM
http://www.facebook.com/fpvoleibol
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Suíças e polacos campeões
As suíças Nina Betschart e Nicole 
Eiholze e os polacos MichalBryl e 
KacperKujawiak são respectivamente 
as novas rainhas e os novos reis 
europeus de Sub-22.

A sua coroação realizou-se no dia 30 de 
Agosto na Albufeira do Azibo, em 
Macedo de Cavaleiros, no Campeonato 
da Europa de Sub-22 organizado pela 
FPV, com a colaboração da Câmara 
Municipal de Macedo de Cavaleiros.

Relativamente aos portugueses, e 
depois de terem sido, em 2014, 8.ºs no 

Europeu de Sub-20, o duo dinâmico 
formado por Diogo Maia e Tomás Silva 
alcançou o 9.º posto final do Europeu 
de Sub-22, a melhor classificação 
nacional. 

Vanessa Paquete e Margarida Vasques 
(17.ªs) foram as portuguesas melhor 
classificadas nesta competição 
disputada sob a égide da Confederação 
Europeia de Voleibol (CEV).

Ver vídeo do Europeu de Sub-22 aqui: 
https://youtu.be/TMfz9pvjaAo

http://8.�s/
http://17.�s/
https://youtu.be/TMfz9pvjaAo
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Os polacos MichalBryl e KacperKuja-
wiak juntaram, com inteiro mérito, o 
título de campeões europeus de Sub-
22 ao de campeões mundiais de Sub-
21, alcançado no ano passado, ao 
vencerem os franceses RomainDiGi-
antommaso e MaximeThiercy na final 
de masculinos.
O jogo de atribuição da medalha de 
bronze só teve um sentido: o caminho 
dos russos Igor Velichko e Maxim 
Sivolap até ao último degrau do pódio.

Na final de femininos, 
KatarzynaKociolek e DorotaStrag 

entraram de rompante, mas, pouco a 
pouco, Nina Betschart e Nicole 
Eiholzer, com o seu jogo forte em todos 
os fundamentos, impuseram-se e 
triunfaram por 2-0 (21-19 e 21-18).

No jogo de atribuição da medalha de 
bronze, MonikaPovilaityte/ 
IevaDumbauskaite (Lituânia) venceram 
(2-1: 18-21, 27-25 e 15-12) 
KseniaDabizha/NadezdaMakroguzova 
(Rússia).
"É o melhor dia da minha vida, porque 
estou a comemorar o meu 21.º 
aniversário e fui eu a conseguir o ponto 

final que nos deu a medalha de 
bronze", confessou MonikaPovilaityte.

Os prémios foram entregues aos 
vencedores por Jan Hroneck, Vice-
Presidente da CEV e Presidente do Júri 
do Europeu de Sub-22, Maria José 
Moreno, Deputada da Assembleia da 
República, Duarte Moreno, Presidente 
da CMMC, Rui Costa, Vereador do 
Turismo da CMMC, José Luís Afonso, 
Vereador do Desporto da CMMC, 
António Sá, Director da FPV, e 
Teodemiro Carvalho, Director do 
Torneio e Secretário-Geral da FPV.
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No dia 4 de Setembro, poucos dias 
após a participação no Europeu de 
Sub-20, José Jardim e Francisco 
Pombeiro classificaram-se num 
honroso 9.º lugar (40 pontos/ranking 
CEV) no Campeonato da Europa de 
Sub-20 de Voleibol de Praia, realizado 
emFinikoudesBeach, na cidade cipriota 
de Larnaca.

O dia começou muito bem para o duo 
lusitano, que se desembaraçou 
rapidamente (2-0: 21-10 e 21-13) dos 

9º lugar para Jardim e Pombeiro

triunfo pela margem máxima (2-0: 21-
17 e 21-17) e a passar aos quartos-de-
final, onde vão defrontar outros dos 
favoritos, os ucranianos 
OlehPlotnytskiy e IlliaKovalov, 2.ºs 
classificados no Mundial de Sub-19 
(Porto, 2014).

Acompanharam os atletas 
portugueses, o Seleccionador Nacional 
Ricardo Rocha e a árbitra internacional 
Sandra Deveza. 

belgas JefVleugels e LarsMaddens, no 
jogo da 1.ª Ronda. 

Na 2.ª Ronda, Jardim e Pombeiro 
enfrentaram uma missão quase 
impossível: a dupla alemã formada por 
JuliusThole, campeão europeu de Sub-
18 em 2014, na Noruega, e Eric Stadie, 
9.º classificado nos Mundiais de Sub-19 
em 2014, no Porto, que ainda não 
tinham cedido qualquer set.
Não o conseguiram e foram os 
germânicos a coleccionar mais um 

Ecléctico, em miúdo praticou quase todo o leque de desportos que tinha à sua disposição (natação, ténis, futsal, futebol), 
mas acabou por decidir-se por aquele que ainda hoje é o seu desporto colectivo preferido. O Voleibol agradece esta opção 
de Miguel Tavares Rodrigues, jogador do Piacenza (Itália)… e a Selecção Nacional também.

http://2.�s/
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Construção do futuro
do Voleibol de Praia

Mais oportunidades de jogar, mais competições e 
competitividade, mais convívio e confraternização são 
alguns dos desejos mais prementes manifestados pelos 
jovens atletas presentes no Portimão Beach Volley 
YouthSummer Festival - LET THEM PLAY, que, com o seu 
divertimento, deram ainda mais cor e vida à Praia da Rocha, 
em Portimão, nos dias 27 e 28 de Setembro. 
[Ver reportagem: https://youtu.be/q0sobY5mu9g]

No final deste verdadeiro Festival da Juventude, participado 
com assinalável perícia por mais de uma centena de 
verdadeiros entusiastas da modalidade, as opiniões 
convergiam para um ponto fulcral: a importância de realizar 
eventos desta natureza, de divulgação e desenvolvimento do 
Voleibol de Praia, inculcando o gosto nos mais jovens, no 
seguimento das directrizes e dos objectivos que norteiam 
este projecto de colaboração da Confederação Europeia de 
Voleibol (CEV) com as federações do Velho Continente.

Uma visão que, em Portugal, é partilhada mesmo ao mais 
alto nível institucional, como referiu Luís Romão, 
representante do governamental Instituto Português do 
Desporto e da Juventude (IPDJ) que assistiu, in loco, a esta 
festa do Voleibol:
“O IPDJ trabalha com estes dois mundos, com o Desporto e 
com a Juventude, e um festival deste género tem tudo a ver 
com a nossa filosofia e a nossa forma de trabalhar. Neste 
caso, estamos a falar de uma modalidade que tem todas as 
características de poder vir a ser uma modalidade 

impactante aqui no Algarve. 
O Voleibol de Praia tem um potencial muito grande no 
Algarve devido às características que lhe são peculiares”.

https://youtu.be/q0sobY5mu9g
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António Espírito Santo, Presidente da Associação de Voleibol 
do Alentejo e do Algarve (AVAL), e um dos mentores da 
organização do Portimão Beach Volley YouthSummer 
Festival - LET THEM PLAY, revelou o impacto que um evento 
deste cariz poderá ter no desporto da região:
“Todos os eventos funcionam como impulsos e o Festival, 
pela sua grandeza, mais ainda e é de facto muito importante 
termos conseguido trazê-lo para o Algarve, pois, na acção da 
AVAL, tem sido necessário implementar uma política de 
proximidade, um contacto pessoa a pessoa, muitas 
reuniões, com escolas e câmaras, a realização de muito 
eventos e de muitas provas e de muita competição, dado 
que quanto mais competição existir, mais apelativo se torna 
o Voleibol porque começa a ter visibilidade, e nós temos, 
tanto no Alentejo como no Algarve, as melhores praias, pelo 
que faz todo o sentido existir tudo aquilo que seja em prol 
da modalidade".

E quem melhor do que os protagonistas do Portimão Beach 
Volley YouthSummer Festival - LET THEM PLAY para trocar 
por miúdos a verdadeira sensação de participar, de corpo e 
alma, numa competição que vai além, muito mais além do 

mero aspecto competitivo, reunindo experiências e culturas 
diferentes sob um guarda-chuva que se chama Voleibol?

Ainda miúdos na idade mas já bem crescidinhos na forma de 
encarar o Voleibol, os atletas do clube Amigos do Voleibol 
de Portimão, Beatriz Guerreiro, Guilherme Figueiredo e 
Mafalda Costa, dão o mote:
“O Festival é excelente para conviver, fazer novas amizades 
e, sobretudo, chamar e cativar mais miúdos para a prática
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do Voleibol de Praia. Para nós, que somos de Portimão, foi 
muito bom recebermos atletas de outras regiões e 
podermos medir forças com eles, pois queremos mais 
competição, pois só assim poderemos desenvolver a nossa 
forma de jogar. O facto de treinarmos num Centro de Gira-
Praia também é muito importante e permitiu-nos atingir as 
finais do Campeonato Nacional de Gira-Praia disputadas 
este ano em Macedo de Cavaleiros".

Assim, estes três Amigos do Voleibol e mais de uma centena 
de jovens aceitaram o desafio e, como o regresso às aulas 
ainda estava bem fresco, agarraram com unhas e dentes 
esta oportunidade de usufruírem de mais um momento 
lúdico que faz lembrar as férias ao proporcionar-lhes, 
durante quase todo o dia (10h00 às 17h00), a oportunidade 
de fazerem aquilo que mais gostam: jogar Voleibol.
 
A escolha de Portimão para a realização do CEV Youth 
Summer Festival não é inocente e insere-se no trabalho de 
desenvolvimento do Voleibol de Praia projectado pela 
Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).
Com a tradição no Voleibol e Voleibol de Praia fortemente 

enraizada nas localidades a Norte do Rio Tejo, os primeiros 
passos de conquista da zona Sul foram dados com a criação 
de quatro centros de Gira-Praia em pontos estratégicos da 
zona algarvia, mais concretamente em Albufeira, Faro, Lagos 
e, também. E quem sabe se não sairão destes viveiros de 
Voleibol de Praia atletas que reforçarão, a curto e longo 
prazo, o crescente poderio dos representantes europeus no 
Voleibol de Praia mundial? 
Para já, «Let them play» e divertirem-se, pois, certamente, 
serão eles que reinarão no Voleibol nos anos vindouros!.
Mais informações em www.fpvoleibol.pt/YBVSF

http://www.fpvoleibol.pt/YBVSF



