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Editorial
«Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que querer o que for. O êxito
está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga,
mas onde estará o palácio se não o fizerem ali?»
(Fernando Pessoa)

Garantir a participação da Selecção Nacional na
final do Campeonato do Mundo 2010, em Itália, e
repetir a presença na Final Four da Liga Europeia
são os objectivos maiores da Federação Portuguesa
de Voleibol relativamente aos próximos
compromissos internacionais.
Estamos certos de que a campanha para o Mundial
de Itália começará da melhor forma e que os atletas
da Selecção Nacional saberão responder
condignamente ao apoio de um público acolhedor
quando o nosso país organizar, de 27 a 31 de Maio,
a Poule G de qualificação.
Mas a nossa visão vai ainda mais longe e
encontramo-nos, há já alguns anos, a criar e a
desenvolver condições para que as selecções mais
jovens constituam, efectivamente, alfobres da
Selecção Nacional e os seus atletas reforços para os
campeonatos nacionais. Pensamos que o trabalho
realizado até ao momento, tanto em Resende, com
os masculinos, como em Vila Nova de Gaia, com os
femininos, fala por si, mas acreditamos que ainda
poderá dar mais e melhores frutos.
Neste aspecto, existe uma sintonia perfeita entre a
Federação e o novo responsável técnico pelas
Selecções Nacionais, Juan Diaz.
O treinador, que levou Portugal ao histórico 8.º
lugar no Mundial 2002, afigura-se como a melhor

aposta para elevar, cada vez mais alto, o nível do
Voleibol português. O caminho para os êxitos,
como todos o sabemos, é difícil, mas acreditamos,
tal como Juan Diaz, que com um trabalho de
qualidade é possível alcançar resultados e atingir os
objectivos traçados. Pretendemos aprofundar,
ainda mais, o trabalho das selecções nacionais,
fazendo incidir especial atenção no sector
feminino, bem como consolidar o desenvolvimento
atingido pelo Voleibol português, perspectivando-o
no novo ciclo olímpico, que culminará nos Jogos
Olímpicos de Londres 2012.
Em 10 anos de existência, o Gira-Volei passou de
um projecto, que alguns diziam ser demasiado
ambicioso, para uma obra consolidada, apoiada em
milhares de centros e dezenas de milhares de
atletas. Números com tendência para subir, com o
lançamento do Gira+ e a adição, já este ano, do
Família Gira, que visa permitir que os jovens
possam praticar o seu desporto preferido
juntamente com os seus progenitores e demais
familiares. Outra novidade é o lançamento da
colecção de cromos do Gira-Volei, uma caderneta
que permite conhecer melhor os centros e os atletas
desta variante de iniciação ao Voleibol.
Uma palavra de agradecimento e estímulo para
João Brenha e Miguel Maia, que enfrentam este ano
novos desafios, depois de formarem uma dupla
que, durante mais de uma década, elevou bem alto
o nome de Portugal a nível internacional, no
Circuito Mundial de Voleibol de Praia e em três
edições dos Jogos Olímpicos, nas quais obteve
resultados brilhantes.
Nesta época de crise vivida por todos nós, a
resposta da Federação Portuguesa de Voleibol é a
criação de maiores e mais aliciantes desafios, bem
como o reforço da aposta ambiciosa num futuro
que seja marcado pelo caminho da excelência.
Bem hajam.

Vicente Araújo
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Selecções Nacionais
Juan Diaz
A Selecção Nacional de Seniores Masculinos tem
como objectivos principais para esta época a qualificação para o Campeonato do Mundo 2010 e o
apuramento para a Final Four da Liga Europeia
2009. Estes objectivos competitivos não nos irão
desviar do projecto de desenvolvimento de jovens
atletas, que assegurem o futuro do Voleibol
português e que possam vir a reforçar a Selecção
Nacional. A criação de condições mais adequadas
para a preparação e desenvolvimento e um enquadramento sólido e preciso tem permitido a evolução
de um grupo de atletas promissores que a breve
trecho irão reforçar a Selecção Sénior e assegurarão
o futuro do Voleibol português, quer a nível
internacional quer ao nível dos campeonatos
nacionais. Esse futuro próximo passa, já este ano,
pela classificação para o Campeonato do Mundo
2010. Estamos conscientes da dificuldade no
caminho até Itália, pois teremos que lutar numa
primeira fase por garantir um dos três primeiros
lugares da Poule G [Portugal, Grécia, Eslovénia,
Dinamarca e Roménia], que definem quais as
equipas que iremos encontrar na 3.ª fase de
qualificação. Da classificação nesta fase
dependerá a nossa colocação na fase e grupo
seguintes, mas de uma coisa estamos certos:
iremos defrontar selecções de
topo europeu como a Bulgária, a Holanda, a Sérvia, a
Espanha ou a França,
assim como outras
equipas que estão ao nosso
nível ou
mesmo
num patamar
mais elevado no
momento actual.
O percurso
que nos espera é
difícil, mas não impossível,
pois sabemos que se fizermos
um trabalho de qualidade,
poderemos alcançar bons
resultados. Devemos acreditar e,

acima de tudo, trabalhar muito e bem, tendo
sempre a consciência de que estamos no primeiro
ano do ciclo olímpico 2009/2012 e é necessário
estruturarmos bem o trabalho, para, mais tarde,
com uma base sólida e com o planea-mento
correcto, recolher atempadamente os frutos. De
uma coisa temos a certeza: não existem milagres
nem mágicos que possam obter êxitos da noite para
o dia, pelo que a dedicação e o trabalho são imprescindíveis. A participação na Liga Europeia
possibilitará a utilização de um grupo de jogadores
em desenvolvimento e que serão a nossa base nos
Jogos da Lusofonia 2009. Esta rotatividade não
significa que iremos abdicar de lutar pelos melhores
resultados, muito pelo contrário, pois queremos
apurar-nos para a Final Four.
Relativamente às selecções juniores, irão participar
nos meses de Abril e Maio nos apuramentos para os
Mundiais. Estas competições, disputadas em forma
de torneios de eliminação directa, irão servir para o
seu desenvolvimento e aquisição de experiência
contribuindo assim para um crescimento sustentado que se revelará útil no desempenho como
jogadores de alto nível.
Em relação à Selecção Nacional de Seniores
Femininos, continuamos a trabalhar na estabilidade e solidificação de um grupo de jogadoras,
construindo condições para, num futuro próximo,
edificarmos uma selecção que nos dê alegrias com a
obtenção de resultados positivos em eventos internacionais, já que existem atletas com o potencial necessário para que isso se torne realidade. As nossas
jogadoras participarão nos 2.ºs Jogos da Lusofonia e
iremos realizar jogos amigáveis com equipas de um
nível superior ao nosso para que haja uma evolução
efectiva na preparação da Selecção.
Espera-nos um ano de muito trabalho, mas sabemos
que só assim conseguiremos alcançar resultados,
pois, no Voleibol, os êxitos não se recebem nem são
atribuídos, há que conquistá-los com o nosso
esforço, com o nosso empenho e com a nossa
dedicação, nos treinos, nas competições e mesmo
no nosso quotidiano. Desta forma tentaremos dar
um passo em frente e avançar, sem nunca
retroceder, com um único objectivo: atingir o topo
mundial.
Juan Diaz – Seleccionador Nacional
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Selecção Nacional
Campeonato do Mundo

2010

Selecção Nacional
Seniores Masculinos
Portugal organiza Poule G
A Federação Internacional de Voleibol (FIVB)
atribuiu à Federação Portuguesa de Voleibol a
organização da Poule G, na Segunda Fase de
Qualificação para o Campeonato do Mundo de
2010, seniores masculinos, a realizar de 27 a 31
de Maio, em local ainda por definir.
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Na Poule G, a Selecção Nacional vai defrontar
as selecções da Grécia, da Eslovénia, da
Dinamarca e da Roménia, esta última devido ao
facto de ter vencido, na primeira fase, a Poule C,
disputada na Áustria, de 3 a 5 de Janeiro.

Selecção Nacional
Seniores Masculinos
Na Poule G, apuram-se os três primeiros
classificados, pelo que, consoante a sua
prestação, Portugal, se for primeiro classificado,
integrará a Poule J (Bulgária, Portugal, 1.º F e 2.º
H), se for terceiro classificado, a Poule K
(Polónia, França, 1.º E e Portugal) ou, se for
segundo classificado, a Poule L (Espanha,
Sérvia, 2.º F e Portugal).
A fase de qualificação da próxima edição do
Campeonato do Mundo entrará para a história
da modalidade ao apresentar um número
recorde de participantes, mais precisamente
214 selecções oriundas de praticamente todos
os pontos da Terra, das quais serão apuradas 22
das 24 selecções que participarão na fase final
do Mundial, a disputar em Itália, estando já
apuradas as selecções italiana (país organizador) e brasileira (campeã mundial).
De acordo com os regulamentos da Federação
Internacional de Voleibol (FIVB), apuram-se
para a fase final do Campeonato do Mundo 8
selecções da Europa, 5 da NORCECA, 4 da Ásia,
3 de África e 2 da América do Sul.

EQUIPAS:
DATA
27-Maio-2009
28-Maio-2009
29-Maio-2009
30-Maio-2009
31-Maio-2009

Portugal

Grécia

Eslovénia

HORA

JOGO

16:00

Portugal / Dinamarca

19:00

Grécia / Eslovénia

16:00

Eslovénia / Roménia

19:00

Portugal / Grécia

16:00

Dinamarca / Grécia

19:00

Portugal / Roménia

15:30

Eslovénia / Dinamarca

18:30

Grécia / Roménia

15:30

Roménia / Dinamarca

18:30

Eslovénia / Portugal

Dinamarca

Roménia
FOLGA
Roménia
Dinamarca
Eslovénia
Portugal
Grécia
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Selecção Nacional
Liga Europeia 2009

Portugal defronta campeão em título
A Selecção Nacional de Seniores Masculinos
vai defrontar a Eslováquia, a Áustria e a
Bielorrússia na Liga Europeia de 2009, ano que
marca a estreia da competição em femininos.
Portugal ficou integrado na Poule C, sendo os
restantes agrupamentos formados por Espanha,
Turquia, Croácia e Grã-Bretanha (Poule A) e
Bélgica, Grécia, Roménia e Alemanha (Poule B).
No ano passado, a Eslováquia venceu a prova ao
derrotar a Holanda na Final, realizada em Bursa
(Turquia), enquanto em 2007 a Espanha foi a
vencedora ao superar, na «negra», Portugal, na
Final Four disputada em Portimão.
A Liga Europeia 2009 de Seniores Masculinos
arranca no mês de Junho, estando dividida em
poules (de 4 equipas cada), que serão
disputadas em seis fins-de-semana conse9

Selecção Nacional
Liga Europeia 2009

Áustria

Bielorrússia

A competição desenrolar-se-á, consecutivamente, nos fins-de-semana de 5-7 de Junho
(Eslováquia-Portugal), 12-14 de Junho

(Portugal-Eslováquia), 19-21 de Junho (ÁustriaPortugal), 26-28 de Junho (Portugal-Áustria), 35 de Julho (Portugal-Bielorrússia) e 10-12 de
Julho (Bielorrússia-Portugal), estando a
realização da Final Four prevista para 17-19 de
Julho ou 24-26 de Julho, em local a designar.

Adversários de Portugal
Áustria
?
Duas participações no Campeonato do Mundo, em 1956 e 1962. Obteve o 19.º lugar em 1962.
?
Quatro participações em Europeus, em 1955, 1956, 1963 e 1999, obtendo o 8.º lugar em 1999.
?
61.º no Ranking Mundial da FIVB.

Bielorrússia
?
Uma participação na Liga Europeia em 2008, tendo obtido o 5.º lugar.
?
71.º lugar no Ranking Mundial da FIVB.

Eslováquia
?
Quatro participações em Europeus, em 1997, 2001, 2003 e 2007. Obteve o 8.º lugar em 1997.
?
Cinco participações na Liga Europeia em 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, com o 1º lugar em 2008.
?
46.º lugar no Ranking Mundial da FIVB.
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Eslováquia

cutivos, jogando as equipas em casa e fora,
realizando-se dois jogos por fim-de-semana.

Selecção Nacional
Liga Europeia 2009
Jogos em Portugal
Portugal / Eslováquia
13-Junho - 17:00
14-Junho - 16:00

POULE A

POULE B

POULE C

Espanha

Alemanha

Eslováquia

Turquia

Grécia

Portugal

Croácia

Bélgica

Bielorrússia

Grã-Bretanha

Roménia

Áustria

DATAS
1ª Ronda

05 a 07 de Junho

2ª Ronda

12 a 14 de Junho

3ª Ronda

19 a 21 de Junho

4ª Ronda

26 a 28 de Junho

5ª Ronda

03 a 05 de Julho

6ª Ronda

10 a 12 de Julho

Final

17 a 19 de Julho

Local
Coimbra

Portugal / Áustria
27-Junho - 17:00
28-Junho - 16:00

Local
Régua

Portugal / Bielorrússia
04-Julho - 17:00
05-Julho - 16:00
POULE A
ESP / GBR
TUR / CRO
GBR / CRO
ESP / TUR
TUR / GBR
CRO / ESP
GBR / TUR
ESP / CRO
CRO / GBR
TUR / ESP
GBR / ESP
COR / TUR

POULE B
GRE / BEL
ROM / ALE
BEL / ALE
GRE / ROM
ROM / BEL
ALE / GRE
BEL / ROM
GRE / ALE
ALE / BEL
ROM / GRE
BEL / GRE
ALE / ROM
FINAL

Local
Guarda

POULE C
AUT / BLR
SVK / POR
BLR / AUT
POR / SVK
BLR / SVK
AUT / POR
SVK / BLR
POR / AUT
POR / BLR
SVK / AUT
BLR / POR
AUT / SVK

Historial das Ligas Europeias
2004
1º - Rep. Checa
2º - Rússia
3º - Holanda
4º - Alemanha
5º - Turquia
6º - Finlândia
7º - Croácia
8º - Eslováquia

2005
1º - Rússia
2º - Finlândia
3º - Espanha
4º - Turquia
5º - Alemanha
6º - Eslováquia
7º - Rep. Checa
8º - Estónia

2006
1º - Holanda
2º - Croácia
3º - Grécia
4º - Turquia
5º - Alemanha
6º - Espanha
7º - Eslováquia
8º - Estónia

2007
1º - Espanha
2º - Portugal
3º - Eslováquia
4º - Eslovénia
5º - Turquia
6º - Alemanha
7º - Holanda
8º - Grécia
9º - Rep. Checa
10º - Roménia
11º - Letónia
12º - Bélgica

2008
1º - Eslováquia
2º - Holanda
3º - Turquia
4º - Alemanha
5º - Bielorrússia
6º - Grécia
7º - Bélgica
8º - Portugal
9º - Grã-Bretanha
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Selecção Nacional
Seniores Femininos

Campeonato do Mundo 2010
Portuguesas em destaque
A Selecção de Israel apurou-se para a 2.ª Fase de
Qualificação para o Campeonato do Mundo de
2010 ao derrotar, pela margem máxima (25/12,
26/24 e 25/19), a Grã-Bretanha.
A Selecção Portuguesa de Seniores Femininos,
orientada por Juan Diaz e António Guerra,
venceu, igualmente pela diferença máxima
(25/18, 25/20 e 25/14), Montenegro e assegurou
o 2.º lugar na classificação final do Grupo B da
Europa, disputado em Sheffield (Inglaterra).
Na 2.ª fase, Israel vai integrar o Grupo D,
juntamente com o Azerbaijão, a Ucrânia e a
Bielorrússia.

14

Selecção Nacional
Seniores Femininos
Apesar de Portugal não ter conseguido a
qualificação – devido à derrota (0-3) com Israel
–, foram várias as atletas lusas que estiveram em
destaque:
Ana Paulo foi a melhor pontuadora e a melhor
na recepção, tendo sido também a segunda
melhor atacante e a segunda melhor na defesa
no Grupo B;
Daniela Loureiro foi considerada a melhor
líbero e a melhor na defesa;
Viviane Isidoro foi a melhor no serviço;
Vanessa Rodrigues foi a melhor na distribuição.

Nome
Amanda Rocha
Ana Couto
Ana Paulo
Daniela Loureiro (libero)
Maria Alex. Rodrigues
Maria Carlos Santos
Maria Miguel Santos
Marta Esteves
Joana Resende
Juliana Antunes
Vanessa Rodrigues (capitã)
Viviane Isidoro

Chefe da Delegação
Treinador Adjunto

Nascimento
10-02-1991
30-07-1990
05-08-1980
17-08-1987
28-03-1989
06-02-1991
06-02-1991
23-05-1988
23-02-1991
07-01-1985
28-12-1987
17-10-1989

Mª Lurdes Lopes
António Guerra

Altura (cm)
176
176
177
166
180
183
182
183
176
180
180
181

Treinador Principal
Fisioterapeuta

JOGOS

Clube
GDC Gueifães
CA Trofa
GDC Gueifães
SC Arcozelo
SC Braga
CV Lusófona
CV Lusófona
Ala N’Álvares
Leixões SC
GDC Gueifães
CA Trofa
Ala Nun’Álvares

Juan Diaz
Nélson Leitão

PONTOS

SETS

Posição

País

1º

Israel

6

3

0

228

158

1.443

9

0

MAX

2º

Portugal

5

2

1

248

233

1.064

6

5

1.200

3º
4º

Grã-Bretanha
Montenegro

4
3

1
0

2
3

257
189

283
248

0.908
0.762

5
1

7
9

0.714
0.111

Jogo Data

Pts Ganhos Perdidos Ganhos Perdidos Rácio Ganhos Perdidos Rácio

Equipas

1

02-Jan

Grã-Bretanha/Portugal

2

02-Jan

Montenegro/Israel

3

Res. Set1

Set2 Set3 Set4

Set5

Pts

Tempo Espect.

2/3 25-22 25-27 18-25 27-25 09-15 104-114 02:15

400

0/3 18-25 15-25 11-25

44-75

01:13

350

03-Jan Grã-Bretanha/Montenegro 3/1 26-24 26-24 21-25 25-20

98-93

01:56

450

4

03-Jan

Portugal/Israel

0/3 16-25 18-25 25-27

59-77

01:19

326

5

04-Jan

Israel/Grã-Bretanha

3/0 25-12 26-24 25-19

76-55

01:19

520

6

04-Jan

Portugal/Montenegro

3/0 25-18 25-20 25-14

75-52

01:16

150
15

Selecção Nacional
Juniores Masculinos

Londres 2012 na mira de Jose Rojas
Jose Antonio Rojas Abreu é o novo Treinador
Principal da Selecção Nacional de Juniores
Masculinos. Para além dos juniores, o técnico
cubano terá a seu cargo a selecção de cadetes
masculinos.
Tal como em 2007, ano que marcou o arranque
deste projecto pioneiro da FPV, desde Setembro
de 2008 que os cadetes cumprem um estágio
permanente em Resende, ficando alojados em
duas moradias adquiridas pelo Município e
situadas no centro da vila, realizando a sua
preparação no Pavilhão Gimnodesportivo de
Anreade, igualmente em Resende.
O enquadramento pedagógico dos atletas, algo
essencial no projecto federativo, é feito
novamente na Escola ES/3 D. Egas Moniz.
Sob a coordenação técnica de Juan Diaz, esta
nova aposta procura consolidar um projecto que
visa reforçar e renovar a selecção de seniores
16

masculinos na caminhada rumo aos Jogos
Olímpicos de Londres 2012.
O estágio permanente inclui um protocolo de
cooperação assinado com a Câmara Municipal
de Resende em 2007.
Deste grupo de atletas resultará a Selecção
Nacional de Juniores Masculinos que irá
participar na 1.ª ronda da Fase de Qualificação
para o Campeonato do Mundo 2009, a realizar
entre os dias 17 e 19 de Abril.
Jose Rojas nasceu no dia 1 de Abril de 1949, em
Havana, e ao longo da sua carreira foi Treinador
Principal das selecções nacionais cubanas de
juvenis, juniores e seniores, tendo ainda
desempenhado as funções de instrutor da
Federação Internacional de Voleibol (FIVB) em
cursos realizados pela entidade que rege o
Voleibol a nível mundial.

Selecção Nacional
Juniores
Mundial 2009
Rapazes na Finlândia e raparigas na Polónia
Estão já definidas as poules das Fases de
Qualificação para o Campeonato do Mundo de
Juniores, masculinos e femininos, bem como os
locais das respectivas finais, a disputar em
2009. Inserida na Poule A, da 1.ª Ronda, a
Selecção Nacional de Juniores Masculinos,
orientada por Jose Rojas, é a primeira a entrar
em acção, defrontando, na Finlândia, de 17 a 19
de Abril de 2009, as selecções da Grécia, da
Finlândia e da Dinamarca.
Qualificam-se para a 2.ª Ronda os dois
primeiros classificados na poule.
O 1.º classificado integrará a Poule C, a disputar,
de 15 a 17 de Maio, na cidade croata de Ivanic
Grad, juntamente com a Holanda, a Croácia e a
Sérvia.
O 2.º classificado integrará a Poule A, a disputar,
de 15 a 17 de Maio, na cidade búlgara de Burgas,
juntamente com a Alemanha, a Bulgária e a

Bélgica.
Na 2.ª Ronda, apuram-se para a Fase Final
apenas os primeiros classificados de cada
poule.
A Fase Final do Mundial de Juniores Masculinos
será disputada em Pune, na Índia, de 31 de Julho
a 9 de Agosto de 2009.
Em femininos, a Selecção Nacional, orientada
por Fernando Luís, irá disputar a Poule E na 2.ª
Ronda da fase de apuramento, a realizar na
Polónia de 8 a 10 de Maio.
As portuguesas vão defrontar as selecções da
França, da Polónia e da Roménia.
Na 2.ª Ronda, apuram-se apenas os primeiros
classificados de cada poule para a Fase Final do
Mundial de Juniores Femininos, que será
disputada nas cidades mexicanas de Tijuana e
Mexicali, de 16 a 25 de Julho de 2009.
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Selecção Nacional
Cadetes Masculinos

Torneio «Gaia Voleibol»
Portugueses vice-campeões
A Espanha venceu, por 3-0 (25/23, 25/15 e
25/14), na Final, a Selecção Nacional de Cadetes
Masculinos e sagrou-se vencedora do V Torneio
Internacional «Gaia Voleibol», realizado no
Pavilhão Municipal Atlântico da Madalena, em
19, 20 e 21 de Dezembro de 2008.
Apesar de a Final ter sido disputada pelas
melhores selecções do torneio, Portugal apenas
no primeiro set logrou exibir-se ao seu melhor
nível, não tendo conseguido suster o poderio
atacante, nem superar o excelente bloco, dos
espanhóis nos dois outros parciais.
A Dinamarca ficou no terceiro lugar, após bater
Marrocos por 3-0 (29/27, 25/17 e 25/18).
Francisco Ruiz, o «camisola n.º 12» da Espanha,
foi considerado o Melhor Jogador do torneio.
Todos os jogos tiveram estatística detalhada e
«live score» no site da Federação Portuguesa de
Voleibol.

18

Nome
Alexandre Ferreira
Carlos Coelho
Gonçalves
Filipe Brito
Filipe Pinto
Francisco Rocha
Gonçalo Salgado
Hugo Oliveira
Ivo Casas
João Albuquerque
Marcos Garcia
Miguel Rebelo
Nuno Silva
Pedro Monteiro
Phelipe Martins

Chefe de Delegação
Treinador Principal
Treinador Adjunto
Fisioterapeuta

D. Nasc.
13.11.91
01.10.91
26.03.93
28.01.92
26.02.92
05.07.91
26.06.91
26.02.93
21.09.92
29.09.91
01.03.92
03.07.91
03.02.93
17.05.91
02.03.91

Altura [cm]
194
187
192
187
193
193
186
188
177
193
179
189
197
193
198

Joaquim Pacheco
Igmar Montalvo
Noé Vieira
Tiago Moreira

Selecção Nacional
Cadetes Masculinos
Sérvia e Itália na Final do Europeu 2009
As selecções da Sérvia e da Itália confirmaram o
seu favoritismo e qualificaram-se para a Fase
Final do Campeonato da Europa de 2009, em
cadetes masculinos, que se irá disputar em
Roterdão, na Holanda, em Abril.
Os sérvios asseguraram o primeiro lugar na
Poule E de qualificação ao derrotar Portugal
(25/14, 28/26 e 25/19) na última jornada,
enquanto os italianos carimbaram o passaporte
para a Fase Final ao superar (25/21, 25/21 e
25/16) a Croácia.
A Poule E de Qualificação para o Campeonato
da Europa 2009 foi disputada na cidade eslovaca de Bardejov, de 7 a 11 de Janeiro de 2009.

Teodemiro de Carvalho, Secretário-Geral da
Federação Portuguesa de Voleibol, foi o
Delegado Técnico na Poule D (Roménia,
Bulgária, Hungria, Alemanha e Turquia),
disputada na cidade búlgara de Gabrovo.
A Fase Final será disputada por 12 selecções: a
do país organizador (Holanda), a do campeão
europeu em título (França) e as dos 1.º e 2.º
classificados das cinco poules da 2.ª ronda:
Poule A – Polónia e Bielorrússia
Poule B – Bélgica e Espanha
Poule C – Rússia e Áustria
Poule D – Bulgária e Hungria
Poule E – Sérvia e Itália

Resultados da Poule E
7.01.2009 / 15:00 – Rep. Checa-Itália, 0-3
7.01.2009 / 17:30 – Eslováquia-Portugal, 3-0
7.01.2009 / 20:00 – Sérvia-Croácia, 3-0
8.01.2009 / 15:00 – Itália-Portugal, 3-0
8.01.2009 / 17:30 – Croácia-Eslováquia, 2-3
8.01.2009 / 20:00 – Rep. Checa-Sérvia, 0-3
9.01.2009 / 15:00 – Portugal-Croácia, 1-3
9.01.2009 / 17:30 – Eslováquia-Rep. Checa, 3-0

9.01.2009 / 20:00 – Sérvia-Itália, 3-2
10.01.2009 / 15:00 – Rep. Checa-Portugal, 3-0
10.01.2009 / 17:30 – Sérvia-Eslováquia, 3-0
10.01.2009 / 20:00 – Itália-Croácia, 3-0
11.01.2009 / 15:00 – Portugal-Sérvia, 0-3
11.01.2009 / 17:30 – Croácia-Rep. Checa, 1-3
11.01.2009 / 20:00 – Eslováquia-Itália, 0-3

Nome
Marcos Garcia
Ivo Casas
Miguel Rebelo
Filipe Pinto
Francisco Rocha
Filipe Brito
Gonçalo Salgado
Pedro Monteiro
Phelipe Martins
Alexandre Ferreira
Carlos Coelho
Nuno Silva

Chefe de Comitiva
Treinador Principal
Treinador Adjunto
Fisioterapeuta

Data Nasc.
1.03.92
21.09.92
3.07.91
26.02.92
5.07.91
28.01.92
26.06.91
17.05.91
2.03.91
13.11.91
1.10.91
3.02.93

Altura (cm)
179
177
189
193
193
187
186
193
198
194
187
197

Daniel Lacerda
Igmar Montalvo
Noé Vieira
Tiago Moreira
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Selecção Nacional
Cadetes Masculinos
Torneo Internacional de Navidad 2008
Portugueses sobem ao pódio
As Selecções Nacionais de Cadetes (masculinos
e femininos) classificaram-se ambas em terceiro
lugar no Torneo Internacional de Navidad 2008
(Christmas Internacional Tournament), disputado no Polideportivo San José, em Guadalajara,
na vizinha Espanha.
A Selecção Nacional de Cadetes Masculinos
começou mal a sua participação, tendo sido
superada pela Bulgária e pela Espanha. Depois,
o triunfo sobre a Letónia fez renascer as
esperanças, mas novo desaire frente aos
búlgaros relegou os portugueses para a disputa
dos 3.º e 4.º lugares.
Neste encontro decisivo, os atletas de Igmar
Montalvo voltaram a derrotar (3-2: 18/25, 25/18,
25/22, 15/25 e 15/8) a Letónia e subiram ao
último degrau do pódio.
Espanha foi a grande vencedora do torneio ao
derrotar (3-1) a Bulgária.
Delegação
Nome
Marcos Garcia
Ivo Casas
Miguel Rebelo
Filipe Pinto -CFrancisco Rocha
Filipe Brito
Gonçalo Salgado
Pedro Monteiro
Phelipe Martins
Alexandre Ferreira
Hugo Oliveira
João Albuquerque
Carlos Coelho
Nuno Silva

Chefe de Comitiva
Treinador Principal
Treinador Adjunto
Fisioterapeuta
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D. Nasc.
1.03.92
21.09.92
3.07.91
26.02.92
5.07.91
28.01.92
26.06.91
17.05.91
2.03.91
13.11.91
26.02.93
29.09.91
1.10.91
3.02.93

Altura (cm)
179
177
189
193
193
187
186
193
198
194
188
193
187
197

Daniel Lacerda
Igmar Montalvo
Noé Vieira
Tiago Moreira

Selecção Nacional
Cadetes Femininos

A Selecção Nacional de Cadetes Femininos
registou um percurso diferente. Após ter
vencido os dois primeiros jogos (Espanha e
Suíça), a equipa orientada por Fernando Luís
perdeu os dois jogos seguintes, ambos com a
Letónia.
No encontro de definição dos 3.º e 4.º lugares, as
portuguesas impuseram-se, pela margem
máxima (25/19, 25/22 e 25/14), às espanholas.
A Letónia venceu o torneio ao derrotar a Suíça
pela diferença máxima.
O torneio constituiu um excelente momento
para aquilatar da força das selecções
portuguesas, dias antes da participação na Fase
de Qualificação para o Campeonato da Europa
da categoria.

Delegação
Nome
Ana Monteiro
Eduarda Duarte
Mariana Alexandre
Mafalda Silva -CJoana Polido
Ana Antunes
Elsa Moreira
Joana Silva
Patrícia Neves
Marta Hurst
Ana Brandão
Mariana Pereira
Mariana Falcão
Filipa Ferreira

Chefe de Comitiva
Treinador Principal
Treinador Adjunto
Fisioterapeuta

D. Nasc.
29.07.93
28.07.93
14.02.93
7.05.92
2.08.92
30.03.92
5.05.92
7.03.93
14.06.93
7.07.92
9.08.93
29.02.92
1.06.92
20.08.92

Altura (cm)
176
186
174
185
194
173
179
184
176
182
172
173
182
166

Nuno Nunes
Fernando Luís
Filipe Lacerda
Tiago Moreira
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Selecção Nacional
Cadetes Femininos
Turcas e eslovacas na Fase Final do Europeu
As selecções da Turquia e da Eslováquia
qualificaram-se para a Fase Final do
Campeonato da Europa 2009, em cadetes
femininos, que se irá realizar na cidade
holandesa de Amesterdão, ao assegurarem os
dois primeiros lugares da Poule E, sediada na
localidade turca de Alanya, entre os dias 7 e 11
de Janeiro.
A equipa da casa venceu a França por 3-0 (25/7,
25/22 e 25/14), enquanto a Eslováquia derrotou
Israel, igualmente pela margem máxima (25/14,
25/15 e 25/10).
A Selecção Nacional de Cadetes Femininos
registou uma vitória e uma derrota tangencial

nos dois últimos jogos, frente a Israel (3-1:
25/27, 26/24, 25/21 e 25/21) e Azerbaijão (2-3:
19/25, 25/19, 12/25, 25/18 e 12/15),
respectivamente.
A Fase Final será disputada por 12 selecções: a
do país organizador (Holanda), a do campeão
europeu em título (Alemanha) e as dos 1.º e 2.º
classificados das cinco poules da 2.ª ronda:
Poule A – Sérvia e Ucrânia
Poule B – Hungria e Itália
Poule C – Bélgica e Grécia
Poule D – Rússia e República Checa
Poule E – Turquia e Eslováquia

Resultados da Poule E
7.01.2009 15:00 – França-Portugal, 3-2
7.01.2009 17:30 – Eslov.-Azerbaijão, 2-3
7.01.2009 20:00 – Turquia-Israel, 3-0
8.01.2009 14:30 – Israel-Azerbaijão, 0-3
8.01.2009 17:30 – Eslováquia-França, 3-1
8.01.2009 20:00 – Portugal-Turquia, 0-3
9.01.2009 14:30 – França-Israel, 3-0
9.01.2009 17:30 – Portugal-Eslováquia, 0-3

9.01.2009 20:00 – Azerbaijão-Turquia, 0-3
10.01.2009 14:30 – Israel-Portugal, 1-3
10.01.2009 17:30 – Azerbaijão-França, 3-1
10.01.2009 20:00 – Turquia-Eslováquia, 0-3
11.01.2009 14:30 – Eslováquia-Israel, 3-0
11.01.2009 17:30 – Portugal-Azerbaijão, 2-3
11.01.2009 20:00 – Turquia-França, 3-0

Nome
Ana Monteiro
Eduarda Duarte
Mariana Alexandre
Mafalda Silva
Joana Polido
Ana Antunes
Joana Silva
Marta Hurst
Joana Neto
Mariana Pereira
Mariana Falcão
Filipa Ferreira

Chefe de Delegação
Treinador Principal
Treinador Adjunto
Fisioterapeuta
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D. Nasc.
29.07.93
28.07.93
14.02.93
7.05.92
2.08.92
30.03.92
7.03.93
7.07.92
4.01.93
29.02.92
1.06.92
20.08.92

Altura [cm]
176
186
174
185
194
173
184
182
175
173
182
166

Amélia Melo
Fernando Luís
Filipe Lacerda
Nélson leitão

Selecção Nacional
os
2 Jogos da Lusofonia

A Xama do espírito olímpico
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Selecção Nacional
os
2 Jogos da Lusofonia
Comissão Executiva Amílcar Saavedra
(Director) e Daniel Lacerda (Director Técnico
Nacional).
Objectivos. A exortação do ideal olímpico, com
as suas componentes de civismo e desporto, é
um objectivo essencial dos Jogos da Lusofonia,
disputados de três em três anos.
A partilha de laços afectivos, a criação de um
ambiente de festa e o fair-play, valorizando a
verdade desportiva, são metas paralelas que
servem de cenário à reflexão sobre o futuro das
políticas desportivas da Associação dos
Comités Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa (ACOLOP), no contexto de desenvolvimento e afirmação dos países lusófonos.
Logótipo com Xama. O logótipo dos 2.ºs Jogos
inspira vitória, energia e afectividade.
O logo recorre à imagem de um atleta,
celebrando a vitória com uma fita multicor,
obedecendo ao lema «União mais forte que a
Vitória», num apelo ao fair-play e à união entre
atletas. Xama é a mascote e, tal como todos os
participantes desta competição, irradia energia
e vivacidade, entregando-se de corpo e alma em
cada prova.
É uma adepta do espírito desportivo: em cada
etapa, tal como os atletas, quer superar os seus
próprios limites.
RTP transmite. A Rádio e Televisão de Portugal
assinou um protocolo com a Comissão
Organizadora dos Jogos da Lusofonia (COJOL),
que assegura a transmissão pela RTP dos 2.ºs
Jogos. No caso da transmissão televisiva,
enquanto «Oficial Media Partner» e «Televisão
Oficial dos Jogos da Lusofonia», a RTP efectuará
a cobertura deste evento desportivo e
participará na operação de «Host Broadcaster» a
desenvolver pela COJOL.
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Voleibol subiu cinco vezes
ao pódio em 2006
O Voleibol subiu ao pódio por cinco vezes nos
1.ºs Jogos da Lusofonia, organizados pela Associação dos Comités Olímpicos de Língua Oficial
Portuguesa (ACOLOP) e disputados em Macau
de 11 a 15 de Outubro de 2006. As selecções
portuguesas de Indoor, em masculinos e em
femininos, conquistaram a medalha de ouro.
Na Final, a Selecção Nacional de Femininos
derrotou, por 3-0, com parciais de 25/18, 25/14 e
25/16, a sua congénere de Macau.
A Selecção Nacional de Seniores Masculinos
subiu ao lugar mais alto do pódio ao vencer, por
3-0, com parciais de 25/16, 25/14 e 25/18, a
Selecção de Macau.
Voleibol de Praia: prata e bronze. Pedro Rosas/
José Pedrosa (prata) e Miguel Maia/Rogério
Lopes e Sandra Castro/Juliana Antunes (bronze)
conquistaram mais três medalhas para Portugal,
no último dia de competição do torneio de
Voleibol de Praia. Rosa Costa/Ana Freches,
dupla campeã nacional em 2005 e 2006, ficou
no 4.º lugar.

Selecção Nacional
os
2 Jogos da Lusofonia
1.ª Edição
Macau, 2006

Países e Regiões participantes: 11 Participantes: 911 (Atletas e Oficiais).
Pessoas credenciadas: 12.937.
Locais de Competição: 12.
Modalidades: 8.
Eventos desportivos: 48
Medalhas: 153 Ouro, Prata e Bronze.
Bilhetes disponibilizados ao público: 111.223.
Recursos humanos: 143 (Com. Organizadora); 229 (funcionários cedidos por serviços públicos).
Voluntários: 4.145 (2.500 para cerimónias de abertura e encerramento).
Representantes de órgãos de Comunicação Social: 608 Agências noticiosas representadas:
Agência Noticiosa Xinhua, China News Service, Home and Abroad News Press, LUSA, AFP.
Cobertura Televisiva: China Central Television (CCTV), Eurovisão, Teledifusão de Macau e Rádio e
Televisão de Portugal (RTPi e RTP África) com transmissão em directo das cerimónias de abertura e
encerramento para mais de 420 milhões de lares e disponibilização de resumos diários com 50
minutos pela Eurovisão para mais de 300 operadores televisivos, destacando-se as transmissões da
Rádio e Televisão de Timor-Leste, da Rede TV Brasil, da Rádio e Televisão da Arábia Saudita, da
Globosat TV Brasil, TVB – Hong Kong, ATV – Hong Kong, Cable TV – Hong Kong, Euronews, ENTV
Algiers, Reuters (Canal de desporto – Inglaterra) e DERANA – Sri Lanka.
Promoção internacional: 158 anúncios na CNN e parceria com jornal diário desportivo.
Refeições servidas: 40.251.
Patrocinadores principais: Mikasa; Nike; Jialinshan.
Protocolo: 1341 convidados.
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O Voleibol em Portugal
História

Sabia que...
Na manhã de onze de Março, reuniu novamente a
Direcção da F.P.V. para tomar conhecimento de
novo telefonema recebido pelo Presidente, em sua
casa, informando não ser possível reduzir o
número da Delegação Jugoslava por serem
portadores de passaporte colectivo. O Secretário da
F.I.V.B. deu uma sugestão alternativa: embarcar a
Delegação Jugoslava em Bordéus num avião que
inaugurava uma nova carreira (sem horários
definidos) e fazer a viagem de regresso por via
marítima, por ser mais barata. Estas alterações
implicariam um aumento na despesa de cerca de
40 contos.
A Direcção voltou a reflectir e concluiu que sem a
participação da equipa jugoslava o torneio perderia
as vantagens para a modalidade, transformando-se
quase num Portugal/França. Perspectivando uma
receita superior a noventa contos, na bilheteira, e
contando com cinquenta contos da Direcção Geral
de Desportos, a Direcção decidiu aceitar mais uma
vez a proposta apresentada.
Reajustou de novo o calendário das jornadas,
contando com a compreensão dos dirigentes
jugoslavos face à forçada modificação do acordo
estabelecido, passando a Jugoslávia a fazer dois
jogos no dia catorze contra as equipas consideradas
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mais fracas (a nossa Selecção B e a Holanda). Uma
das equipas jugoslavas deveria ir directamente do
aeroporto para o Pavilhão dos Desportos.
Ficou ainda decidido realizar mais um jogo com a
Jugoslávia, no Porto ou Lisboa, comunicar à
Imprensa e Rádio as alterações efectuadas, fazer a
recepção, na Estação do Rossio, às equipas de
França e Holanda, instalá-las no Hotel Mira Parque
e, por razões económicas, instalar os jugoslavos no
Hotel Avenida Parque. Marcou-se a 1.ª jornada do
Torneio para o dia seguinte, no ginásio do Instituto
Superior Técnico, com o encontro entre as nossas
Selecções A e B.
A doze de Março, por telegrama, foi tomado
conhecimento de que o capitão da equipa da
França chegaria a Lisboa no dia 13 por avião, tendo
ficado o Presidente de o esperar e o conduzir em
viatura própria ao hotel.
Foi tomado conhecimento de que o Ministério da
Educação Nacional, a Câmara de Lisboa e o
Secretariado Nacional de Informação asseguravam
a oferta de três taças e resolveu-se a aquisição de
mais duas por preços especiais para que todas as
equipas concorrentes ficassem com uma
recordação do Torneio.

O Voleibol em Portugal
História
O passeio, em autocarro, por Lisboa, para as
equipas estrangeiras, foi assegurado, bem como a
visita ao Instituto Nacional do Vinho do Porto.
No dia treze, a equipa da França defrontou, à noite,
a nossa Selecção B. A Agência “Air France”
informou que o avião proveniente de Bordéus não
chegaria antes das dezanove horas. Assim, a
chegada tardia da equipa jugoslava inviabilizou a
jornada prevista para domingo à tarde, tendo a
mesma sido transferida para 5.ª feira à noite porque
só nesta data o Pavilhão dos Desportos estava livre.
Mais uma alteração que muito prejudicou a
Organização sob o ponto de vista financeiro, em
termos de assistência e na possível deslocação da
equipa jugoslava ao Porto.

À Direcção restou a esperança de “que ao menos,
as derrotas sofridas tenham correspondido a
ensinamentos que, uma vez aproveitados, possam
traduzir-se em progresso da modalidade – nos seus
praticantes, treinadores e demais técnicos”.
Referindo-se ao jogo França-Jugoslávia, a Direcção
disse que “ascendeu a proporções de excepcional
classe” e que “se esse jogo tiver servido de lição a
praticantes, treinadores e demais técnicos, já
considerava bem recompensado o pesado sacrifício
a que se impôs”.

No dia dezasseis, a Direcção da F.P.V. decidiu que a
dezanove, à noite, véspera da partida das equipas
jugoslavas, as mesmas se apresentariam num
festival em sua despedida, em esquemas de jogo e
treino, completando esse festival com a
organização de um Torneio Relâmpago em que
participaram as equipas do Sport Lisboa e Benfica,
Sporting Clube de Portugal e do Lisboa Ginásio.
O Presidente, a vinte e dois de Março, em reunião
de Direcção, informou que, já no Cais de Alcântara,
tinha tido conhecimento do desaparecimento de
dois jogadores jugoslavos e que desse facto já tinha
participado à PIDE, que, por sua vez, o informou de
que aqueles jogadores já se tinham apresentado,
pedindo asilo ao Governo Português.
Passaram, então, a analisar os resultados do 1.º
Torneio Internacional, tendo concluído não
poderem considerá-los “compensadores do
entusiasmo e carinho postos na sua organização,
como também ainda dos grandes trabalhos, arrelias
e canseiras acarretados pelas muitas e grandes
dificuldades que houve a vencer”.
No que diz respeito à prestação das “nossas
Selecções e em especial a nossa Selecção A,
tiveram um comportamento abaixo do que seria de
esperar, conforme rezam as críticas da Imprensa
que até, por vezes, se esqueceram, quanto a nós, de
enaltecerem devidamente a muito extraordinária
classe com que se apresentaram no Torneio as
Equipas da Jugoslávia e da França”.

Quanto ao resultado financeiro, foi considerado
excessivamente mau. Não faltou porém o apoio do
Ministério da Educação Nacional, que autorizou
conceder, a título de empréstimo, a quantia
necessária para cobrir o “déficit”.
Para finalizar esta longa, mas bonita, história
acresce ainda dizer que aos vinte e três dias do mês
de Abril de mil novecentos e cinquenta e quatro foi
deliberado aceitar a inscrição, no Sporting Clube de
Portugal, dos dois jogadores jugoslavos que
optaram por ficar em Portugal.
Como dizíamos no último número, nem sempre o
caminho parece compensador porém, com o poeta
sevilhano dizemos:
“Caminhante, não há caminho, somente sulcos...”
que nos fazem avançar...

Maria de Lurdes Lopes - Directora da FPV
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Miguel Maia
João Brenha

15 anos ao mais alto nível
Em 1991, venceram, em Espinho, o primeiro
torneio de duplas realizado em Portugal. O
primeiro passo estava dado e seguiu-se um
percurso de sucesso. Ganharam todos os torneios
particulares realizados em Portugal e, no
Campeonato da Europa de Voleibol de Praia,
realizado em Almeria (Espanha), venceram
duplas bastante conceituadas e trouxeram para
Portugal um honroso 5.º lugar. “Isso deu-nos um
alento enorme e abriu-nos outras perspectivas,
como a disputa de etapas do Circuito Mundial e,
posteriormente, apuramentos para os Jogos
Olímpicos”, recordam.
Igualmente em 1993, a FPV organizou o primeiro
Campeonato Nacional e Miguel e João
aproveitaram para conquistar a primeira de oito
vitórias na competição.
A partir do Campeonato da Europa, abriram-se
novas perspectivas e a dupla começou a levar
mais a sério esta variante:
“Houve um enquadramento técnico que nos
ajudou muito e as coisas passaram a ser mais
profissionais, mais planeadas, com treinos mais
assíduos e com um trabalho direccionado
completamente para o Voleibol de Praia, que é
muito diferente do de pavilhão. A escolha do
professor Francisco Fidalgo, antes dos Jogos
Olímpicos de Atlanta, revelou-se uma aposta
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muito boa da nossa parte e da Federação, pois foi
sempre uma pessoa dedicada e que nos ajudou
muito, tendo tornado tudo mais profissional”.
No primeiro open do Circuito Mundial, realizado
no Japão, e apesar de terem de disputar o Qualifying, ficaram logo em 9.º lugar; na segunda etapa,
no Rio de Janeiro, a maior montra em termos de
Voleibol de Praia, alcançaram o 7.º lugar.
A partir daí o limite passou a ser apenas o céu...
“Os Jogos Olímpicos são um evento muito
mediático e nós temos consciência de que abrimos
as portas ao Voleibol de Praia em Portugal e
conseguimos cativar muita gente para a
modalidade”, reconhecem, concluindo:
“Depois veio tudo aquilo que as pessoas
conhecem, com 3 apuramentos olímpicos, duas
vitórias em etapas do Circuito Mundial, com oito
meias-finais, 3 ou 4 quartos lugares”...
... E recordes internacionais que muito
dificilmente poderão ser superados.
134 etapas do Circuito Mundial disputadas [os
irmãos suíços Laciga têm 121...], 510 jogos (243
vitórias) disputados no Circuito Mundial e 15
anos de actividade ininterrupta no Circuito
Mundial fazem de Maia/Brenha uma dupla única,
“onde imperava o diálogo e o respeito mútuo" e
que constituiu um exemplo de como deveriam ser
as duplas de Voleibol de Praia.

Miguel Maia
João Brenha

NACIONALIDADE - Portuguesa | DATA DE NASC. - 06/05/1970

NACIONALIDADE - Portuguesa | DATA DE NASC. - 23/04/1971

CLUBES
1988 / 93 - Seniores - AA Espinho
1993 / 94 - Seniores - Castelo Maia GC
1994 / 03 - Seniores - SC Espinho
2003 / 04 - Seniores - AA Espinho
2004 / 09 - Seniores - SC Espinho

CLUBES
1987 / 90 - Seniores - AA Espinho
1990 / 91 - Seniores - SC Espinho
1991 / 94 - Seniores - SC Portugal
1994 / 03 - Seniores - SC Espinho
2003 / 04 - Seniores - Esmoriz GC
2004 / 05 - Seniores - Premier Hotels Reima Crema (ITA)
2005 / 09 - Seniores - SC Espinho

TÍTULOS
1 Campeonato Iniciados - SC Espinho - 84/85
1 Campeonato Juvenis - AA Espinho - 86/87
1 Campeonato II Divisão - AA Espinho - 87/88
1 Campeonato I Divisão - AA Espinho - 89/90
8 Campeonatos I Divisão - SC Espinho - 94/95, 95/96, 96/97,
97/98 98/99, 99/00, 05/06 e 06/07
1 Taça Portugal - Castelo Maia GC - 93/94
7 Taças Portugal - SC Espinho - 95/96, 96/97, 97/98, 98/99,
99/00, 00/01 e 07/08
1 Taça da F. P. de Voleibol - AA Espinho - 88/89
4 Supertaças Portugal-SC Espinho - 94/95,96/97,97/98 e 99/00
TÍTULOS EUROPEUS
1 Top Teams Cup - SC Espinho - 00/01
1 Campeonato Europeu - FISEC - 87
TÍTULOS PRAIA
4º lugar nos J. Olímpicos de Atlanta e Sydney em V. de Praia
Vencedor do Open de V. Praia da Bélgica (98) e da Rússia (99)
4º lugar no Camp. do Mundo de V. de Praia - Brasil - 2003
Vencedor de 1 Etapa Europeia de V. de Praia em Espinho
Vencedor de 8 Campeonatos Nacionais de Voleibol Praia 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2003, 2006 e 2008

TÍTULOS
1 Campeonato Iniciados - SC Espinho - 84/85
1 Campeonato Juvenis - AA Espinho - 86/87
1 Campeonato II Divisão - AA Espinho - 87/88
1 Campeonato I Divisão - AA Espinho - 89/90
3 Campeonatos I Divisão - SC Portugal - 91/92, 92/93 e 93/94
8 Campeonatos I Divisão - SC Espinho - 94/95, 95/96, 96/97,
97/98, 98/99, 99/00, 05/06 e 06/07
1 Taça Portugal - SC Portugal - 92/93
1 Taça da Federação Portuguesa de Voleibol - AA Espinho - 88/89
7 Taças Portugal - SC Espinho - 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/00,
00/01, 07/08
2 Supertaças Portugal - SC Portugal - 91/92 e 93/94
4 Supertaças Portugal - SC Espinho - 94/95, 96/97, 97/98 e 99/00
TÍTULOS EUROPEUS
1 Top Teams Cup - SC Espinho - 00/01
1 Campeonato Europeu - FISEC - 87
TÍTULOS PRAIA
4º lugar nos J. Olímpicos de Atlanta e Sydney em V. de Praia
Vencedor do Open de V. de Praia da Bélgica (98) e da Rússia (99)
4º lugar no Camp. do Mundo de Voleibol de Praia - Brasil - 2003
Vencedor de 1 Etapa Europeia de Voleibol de Praia em Espinho
Vencedor de 8 Campeonatos Nacionais de Voleibol Praia - 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 2003, 2006 e 2008
3º Lugar nos I Jogos da Lusofonia
2 Campeonatos Nacionais 4 x 4 - SC Espinho
COMPETIÇÕES MUNDIAIS
10º Lugar no Campeonato da Europa - Itália - 2005
12º Lugar no Campeonato da Europa Juniores - Berlim - 1990
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Miguel Maia
João Brenha
O começo
O começo – Conheço o Miguel desde os meus sete anos. Começámos a jogar sozinhos, por brincadeira, na
rua e na praia. Tínhamos jeito, mas aparecemos de geração espontânea, começámos a ter sucesso sem o
apoio de outras pessoas. Chegámos mesmo a ir sozinhos a provas internacionais.

OO parceiro
parceiro – Miguel Maia é uma pessoa excepcional, um jogador com características únicas, com muito
talento e com todos os fundamentos do Voleibol. Só assim conseguiu singrar, pois, com a altura que tem
(1,80 metros) e ter chegado ao topo, principalmente na praia, jogando também como atacante, é qualquer
coisa fora do comum.

Auto-definição
Auto-definição – Não gosto muito de falar de mim, prefiro que sejam os outros a fazê-lo. Creio que sou um
jogador com técnica, o que é muito importante. Sou um lutador, cuja melhor qualidade é a persistência,
característica necessária para ultrapassar alguns momentos menos bons e algumas lesões graves.

Momentos
especiais
Momentos especiais
– Jogos Olímpicos de Atlanta e Sydney, provas do Campeonato do Mundo. A vitória
em Espinho numa etapa do Circuito Europeu.
O 4.º quarto lugar no Campeonato do Mundo do Brasil (2003), em que fomos
impedidos de disputar as meias-finais devido a uma lesão do Miguel.
Os oito campeonatos nacionais. O facto de em 1998, 99 e 2000 termos estado nos 10
primeiros do ranking mundial. Os anos de apuramento para os Jogos Olímpicos de
Atenas 2004 também foram marcantes. Em 2001, mudaram as regras, reduzindo a
área de jogo, o que prejudicou as duplas com as nossas características. Em 2003, tive
uma rotura muscular que me impediu de treinar durante três semanas. Mas
conseguimos o apuramento.

Pessoas
Pessoas maismais
importantesimportantes
na carreira da dupla – O Prof. Henrique Gomes foi o primeiro a acompanhar-nos. Depois, apareceu o Prof. Francisco
Fidalgo, que nos acompanhou ao longo de todos estes anos.
O meu pai nunca gostou de se envolver, era a minha mãe que aparecia
mais vezes a ver-nos jogar. Mas tomei sempre sozinho as minhas
decisões, nunca me aconselhei com ninguém.

Treinadores
Treinadores – O Prof. José Moreira foi o treinador que nos acompanhou nas camadas jovens, dos 15 aos 19 anos, uma fase muito
importante na carreira de um atleta. Um bom treinador, conhecedor
profundo do Voleibol. O Prof. Ilídio Ramos foi uma pessoa ímpar e meu
treinador durante seis anos, dois nas selecções e quatro no SC Espinho.

Espinho
Espinho – Em todos os sítios em que entrávamos em competição as
pessoas diziam que éramos de Espinho e a cidade foi falada nos quatro
cantos do mundo.

Separação
Separação – Existe uma cumplicidade muito grande entre mim e o Miguel.
Há e houve sempre respeito e amizade. Fica um certo vazio. A lei da vida
diz que tudo tem um fim e a carreira de um jogador ainda é mais breve.
Não me posso queixar, pois comecei a jogar nos seniores aos 17 anos.

Novos
projectos
Novos projectos
– Como jogador, quero continuar a jogar com o Miguel no
Campeonato Nacional. Como treinador, o meu objectivo é formar,
juntamente com o Miguel, uma escola de Voleibol e Voleibol de Praia.
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Miguel Maia
João Brenha
O começo

O começo – Tudo surgiu naturalmente. A formação da dupla não foi planeada. Nós éramos amigos, vivíamos a
cem metros um do outro e tínhamos praticamente o mesmo percurso de pavilhão, pertencíamos à mesma equipa
(AA Espinho), convivíamos com o mesmo grupo de amigos e as coisas acabaram por acontecer naturalmente.

O parceiro

O parceiro – João Brenha é o parceiro ideal porque é o amigo e é o grande jogador. O amigo com quem cresci
desde os seis anos de idade e o atleta de grande qualidade que tive sempre ao meu lado. Como características
principais tem muita qualidade técnica e é um jogador de vitórias, com capacidade para as grandes decisões.

Auto-definição

Auto-definição – Considero-me um guerreiro, um trabalhador nato e um jogador também com bastante técnica.
Ambos tínhamos essa característica, talvez devido à escola que tivemos em Espinho, sobretudo na Académica de
Espinho.

Momentos especiais

Momentos especiais – A primeira vitória no Circuito Europeu, os dois triunfos no Circuito Mundial [Bélgica em
1998, e Rússia em 1999], os três apuramentos para os Jogos Olímpicos e as duas meias-finais olímpicas. No meu
caso pessoal, também realço o facto de ter sido o primeiro porta-estandarte do Voleibol nos Jogos Olímpicos, que
é uma coisa que me orgulha muito e que eu guardarei para sempre na memória, e nos 1ºs Jogos da Lusofonia fui o
representante europeu no transporte da chama.

Pessoas mais importantes

Pessoas mais importantes na carreira da dupla – O meu pai, porque era director da AA Espinho e
sempre nos acompanhou a mim e ao João, quer a nível de pavilhão quer a nível de praia; foi um dos
grandes obreiros da nossa carreira. A escolha do professor Francisco Fidalgo, antes dos Jogos Olímpicos de Atlanta, revelou-se uma aposta muito boa da nossa parte e da Federação, pois foi sempre
uma pessoa dedicada e que nos ajudou muito e que tornou as coisas muito mais profissionais.

Treinadores

Treinadores – Os melhores treinadores nacionais apareceram por lá, na AA Espinho, casos do Prof.
Francisco Fidalgo, do Prof. Luís Resende, do Prof. Aurélio Barra. Depois, demos
um salto qualitativo bastante significativo com o Prof. José Moreira.

Espinho

Espinho – Somos como que um emblema da cidade; há já muitos anos
que somos o rosto da cidade. Em qualquer ponto do país, as pessoas
associam-nos a Espinho. Somos a grande bandeira da cidade e temos
consciência disso.

Separação

Separação – Embora a parte desportiva tenha acabado, a amizade
perdura. Mas fica um vazio muito grande até porque passámos por muita
coisa juntos. Temos consciência de que nada dura para sempre e a nossa
imagem como atletas teve um pico e vários momentos muito altos e que
dificilmente se iriam repetir. Por isso creio que a imagem que fica é uma imagem de
sucesso, de amizade e de como deveriam ser as duplas de Voleibol de Praia. A nível
mundial, nunca vi e penso que nunca verei, ainda para mais nos dias de hoje, uma
dupla que juntasse como nós todos esses componentes, que resultavam num
entendimento perfeito. Sem nos chatearmos, sem nos deslumbrarmos demais
com as vitórias, sem nos massacrarmos com as derrotas. Uma dupla onde
imperava o diálogo e o respeito mútuo.

Novos projectos

Novos Projectos – A escola de Voleibol que eu e o João queremos criar. No plano
desportivo, eu e o Pedro Rosas não vamos ter vida fácil. Vai ser preciso muito
trabalho, muita paciência, pois os resultados não vão aparecer de um momento
para o outro. Temos muita vontade de treinar, temos uma boa estrutura, bons
apoios e por isso acredito que as coisas vão crescer favoravelmente.
Miguel Maia
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M

iguel Maia e João Brenha formaram, durante mais de uma década, uma dupla
que teve para o Voleibol de Praia uma importância enorme.
O João e o Miguel conseguiram, com resultados obtidos quer em provas europeias
quer, depois, no Circuito Mundial e, mais tarde, nos Jogos Olímpicos que o Voleibol
fosse cada vez mais falado nos meios de Comunicação Social. Foram os primeiros
atletas a ser conhecidos a nível nacional e internacional, as duas primeiras estrelas
portuguesas do Voleibol, tendo motivado e cativado os jovens para a prática da modalidade, bem como
contribuído decisivamente para o sucesso que o Voleibol de Praia teve e continua a ter no país. São
atletas que merecem toda a consideração e reconhecimento pelo trabalho que desempenharam e pelos
resultados alcançados.
Chegou o momento em que vão jogar de forma separada. É uma nova etapa na vida de dois excelentes
atletas, que como amigos começaram e que como amigos continuarão, mas agora com percursos
distintos, jogando a nível nacional juntos, mas a nível
internacional separados. Vamos ver o que o Miguel vai
conseguir fazer. De certeza que vai jogar para ganhar,
porque não é um atleta que tenha outro objectivo que
não seja alcançar a vitória. Desejo-lhe os maiores
sucessos e estou convicto de que vai ter resultados.
Em relação ao João Brenha, gostaria muito que ele
continuasse ligado ao Voleibol de Praia e a colaborar
com a Federação nos Centros de Treino de Alto
Rendimento. E, não sei se faz parte dos seus planos, que
continuasse a competir a nível internacional com outro
colega mais jovem, no sentido de poder ajudar a formar
mais jogadores de Voleibol de Praia.
O João e o Miguel foram uma das melhores duplas do
mundo. Acompanhei a sua carreira e sei que
conseguiram chegar onde chegaram com muito
trabalho, muito treino e muito empenho. Trabalharam
muito para atingir o topo e estiveram, durante anos,
entre os 10 primeiros do ranking mundial. Em Atlanta, a
medalha de prata parecia garantida, pois estiveram a
ganhar por 13-9, quando o set acabava aos 15 pontos, e
só por manifesta infelicidade não conseguiram garantir
o acesso à final. Chegados aí, não sei o que poderia ter
acontecido, pois, pelo caminho, derrotaram os mais
conceituados do mundo, na época, de forma muito fácil.
E não podemos esquecer o outro quarto lugar olímpico
em Sydney ou o quarto lugar no Campeonato do Mundo, onde não foram mais longe porque houve uma
lesão, bem como muitos outros resultados relevantes que, com a sua enorme força de vontade, os
ajudaram a guindar-se até um patamar altíssimo no Voleibol de Praia mundial.
Bem hajam por tudo o que deram ao Voleibol.
Vicente Araújo – Presidente da FPV
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ara escrever sobre o meu trabalho e relação com o Miguel e o João teria de
recorrer ao baú das melhores memórias onde se arrumam, cuidadosamente,
milhares de quilómetros e de horas a treinar, a viajar, a jogar, a sofrer, a rir, a suar…
episódios, histórias, deslumbramentos intermináveis.
Mas hoje é só para falar do fim de um ciclo brilhante que se fecha.
De um percurso que a história do desporto em Portugal fará justiça, estou certo,
quando passar o habitual e prudente espaço de tempo necessário, para que nos espantemos por não
termos percebido logo na altura a excelência, o heroísmo desportivo da carreira da dupla Maia/Brenha.
Tive o grande privilégio (e a sorte, diga-se em abono da verdade) de ter sido convidado pelo Presidente
da FPV em 1995 para treinar a dupla na sua tentativa de apuramento para a estreia do Voleibol de Praia
nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Convite que me apanhou completamente de surpresa. Não era (nem
ninguém era em Portugal) treinador de Voleibol de Praia. É certo que conhecia já os jogadores muito
bem. Desde miúdos que andavam pelo pavilhão da Académica de Espinho, onde eu treinava e jogava, e
onde os treinei ainda no Mini-Volei e depois no título
mais saboroso de seniores, por ser o primeiro, em
1989/90. Treinara-os também recentemente no Sporting
de Espinho, onde repetimos títulos nacionais. Só por
esse conhecimento e confiança é que consegui entender
o convite. Que tinha a óbvia cumplicidade dos atletas,
como é fundamental numa modalidade com as
características do Voleibol de Praia.
Aceitei, claro! E preparei-me para correr o mundo que
eu só sabia existir pela TV e pelas aulas de Geografia.
Era para ser até 1996. E depois foi tão bom, tão
espantoso o sucesso da dupla, que foi mais um ciclo
olímpico. Até 2000, ainda inchei de orgulho ao ver a
nossa bandeira no mastro mais alto por 2 vezes. E em
Sydney chorei outra vez. Não me lembro se de raiva, se
de frustração, se de alegria, se de orgulho. O 4.º lugar
outra vez fora curto. De tão fantásticos que os jogadores
foram.
E vai então mais um ciclo olímpico? Ok. E foi. Até
Atenas. 4.º lugar no Campeonato do Mundo pelo
caminho. Sem derrotas! Mas com lesão, e depois mais
lesão já quase a fazermos as malas para a Grécia. Os
tempos mais sofridos. Mas heróicos na determinação,
no esforço, na recuperação. Tanto que o 9.º lugar foi,
afinal, uma classificação boa. Digna. Como digna foi
também a luta pela última qualificação em mais um
ciclo olímpico. O que terminou em 2008, sem sucesso
mas com o peito para a frente e a cabeça erguida. Até ao fim, como fazem os campeões.
Aprendi o Voleibol de Praia com esses atletas. Aprendi até muito mais do que isso. Foram 13 anos que
mudaram muita vida. Para eles foram 15 anos. 30 épocas entre o pavilhão e a praia! E ainda dizem que
não há super-homens?!
Bem hajam meus amigos. Obrigado.
Francisco Fidalgo – Treinador da dupla Maia/Brenha
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alar do João e do Miguel é fácil…mas também muito difícil! Há tanta coisa para
dizer!
Tive a felicidade de acompanhar esta dupla, sinónimo de Voleibol de Praia, nos
primórdios de uma intensa e inolvidável carreira, que agora finda.
A melhor maneira de homenagear estes meus grandes amigos é deixar correr a
escrita, ao sabor de emoções passadas, tornadas presente nos encontros ocasionais
ou em conversas cada vez mais fugazes, que se vão diluindo com o passar do tempo. Recordo os
primeiros jogos e torneios de Voleibol na areia, ainda a tentar descobrir regras e regulamentos, nas
inesquecíveis praias de Espinho, Porto Santo ou Caparica…
Recordo as emoções da espectacular festa do primeiro Campeonato Nacional, em Carcavelos, que
coroou pela primeira vez esta dupla predestinada para a fama e o sucesso…
Recordo a primeira participação internacional (os Jogos Mundiais, na Holanda), ao lado dos brasileiros
Moreira e Garrido, até aí inatingíveis ídolos de revista, logo unidos em laços de especial amizade…
Recordo o sabor doce e amargo do primeiro Europeu (em Almeria, Espanha), onde a injustiça virou a
surpresa em sofrida eliminação das meias-finais, às mãos dos «monstros» Kvalheim e Maaseide…
Recordo o inferno de Enoshima (Japão), na estreia no Circuito Mundial onde, num autêntico caldeirão
de areia negra a escaldar, o Miguel «mergulhou» num bidon de água, apenas com os pés de fora, por
largos minutos, após um incrível qualifying que me levou a místicas promessas em templo budista…
Recordo o deslumbramento que sentimos ao respirar a atmosfera incomparável da catedral mundial do
Voleibol de Praia, a brasileira praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Recordo a gloriosa vitória no
Europeu de Espinho, a consagração de uma fantástica dupla, que ganhou medalhas, homenagens mil e
nome numa avenida da agradecida cidade de Espinho…
Recordo as emocionantes horas passadas em frente ao televisor, aguardando por uma nunca alcançada
medalha olímpica, que juntou os corações de todos os portugueses…
Recordo as lágrimas do João, lesionado na última prova de qualificação olímpica (em Espinho), quase
desfazendo novo sonho olímpico (Atenas 2004)…
Mas recordo sobretudo uma impressionante carreira de uma «dupla de três» (com o imprescindível
Chico) alicerçada em capacidades técnicas e físicas de excelência, cimentada com amizade,
compreensão, respeito, esforço, dedicação e capacidade de sofrimento e superação, que permitiram que
um sonho se tornasse na mais bonita (e longa) história do Voleibol de Praia português.
Bem hajam Miguel e João!
Henrique Gomes – Director da FPV

MOMENTOS MAIS MARCANTES
1991 - Vitória no primeiro torneio de duplas realizado em
Portugal (Espinho)
1993 - Vitória na 1.ª edição do Campeonato Nacional de
Voleibol de Praia
5.º lugar no Campeonato da Europa (Almeria, Espanha)
1994 - Participam pela 1.ª vez no Circuito Mundial, tendo
obtido o 9.º lugar no Open do Japão.
No segundo open que disputaram (Rio de Janeiro, Brasil)
conseguiram o 7.º lugar
1996 - 4.º lugar nos Jogos Olímpicos de Atlanta (EUA)
- melhor equipa no Serviço
- Miguel Maia: o melhor na Defesa
- João Brenha: o melhor no Bloco
1998 – 1.ª vitória no Circuito Mundial, no Open da Bélgica
(Ostende), com 6 jogos e 6 vitórias
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1999 – 2.ª vitória no Circuito Mundial, no Open da Rússia
(Moscovo), com 6 jogos e 6 vitórias
2000 – 4.º lugar nos Jogos Olímpicos de Sydney (Austrália)
2001 – Alterações importantes nas regras de jogo, sobretudo
na redução do campo de 9x9 metros para 8x8 metros,
privilegiando a altura e a força dos atletas em detrimento da
sua técnica
2003 – 4.º lugar no Camp. do Mundo (Rio de Janeiro). Lesão
de Miguel Maia impede a dupla de disputar as meias-finais
2004 – 9.º lugar nos Jogos Olímpicos de Atenas. A dois meses
da realização dos Jogos, João Brenha é operado a uma rotura
de ligamentos
2008 – 8.ª vitória, em 8 finais disputadas, no Campeonato
Nacional de Voleibol de Praia

Voleibol
de Praia
Sangue novo, duplas novas
trocará o piso sintético pelas areias.
Em femininos, Francisca Esteves e Juliana
Antunes, campeãs nacionais em título,
renovam a aposta em provas internacionais, o
mesmo acontecendo com a jovem dupla Raquel
Lacerda/Susana Monteiro.
Sangue novo, vida nova, mas as mesmas
ambições, no ano que marca o início do ciclo
olímpico rumo a Londres 2012.

O ano de 2009 marca uma mudança
significativa no Voleibol de Praia português e
mesmo no panorama mundial, com o
surgimento de novas duplas e o desaparecimento «internacional» de outras.
O Circuito Mundial fica mais pobre com a
separação de Miguel Maia/João Brenha, a dupla
que disputou mais etapas (134) do World Tour e
que nos últimos 15 anos constituiu a parceria
mais bem sucedida do Voleibol nacional.
Internacionalmente, Miguel Maia passará a
competir com Pedro Rosas, mantendo-se a
equipa Maia/Brenha apenas no Campeonato
Nacional, competição que venceu já em 8
ocasiões.
Também José Pedrosa, que formava dupla com
Pedro Rosas, terá um novo parceiro em 2009. O
escolhido foi o estreante Hugo Gaspar, oposto da
Selecção Nacional de Seniores Masculinos, que

Desde que, em 1993, participaram pela primeira
vez numa competição, Miguel Maia (e) João
Brenha – bem como, em femininos, Maria José
Schuller/Cristina Pereira, até 2002, após o 9.º
lugar alcançado nos Jogos Olímpicos de Sydney
–, sob a orientação técnica de Francisco Fidalgo,
constituíram para os portugueses sinónimo do
Voleibol de Praia.
A sua carreira, a todos os títulos, exemplar e
pautada sempre por uma postura vertical, tanto
profissional como pessoalmente, granjeou-lhes
o respeito, a admiração e a amizade da família
do Voleibol um pouco por todo o mundo.
A cisão profissional (sem nunca beliscar uma
amizade eterna), mais do que contribuir para o
fim de um ciclo, pode mesmo vir a transformarse no renascimento ou relançamento internacional de jogadores com elevado potencial,
casos de José Pedrosa (campeão europeu de
Sub-23, em 2001, com José Teixeira) e Pedro
Rosas, atletas que, enquanto dupla, alcançaram,
entre outros êxitos, o título de campeão
nacional em 2005 e 2007, bem como o 5.º lugar
no Open de Marselha, em 2008, e a Medalha de
Prata nos 1ºs Jogos da Lusofonia, no ano de
2006, em Macau.
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Voleibol de Praia
World Tour 2009
DATAS
20 a 25 de Abril
28 de Abril a 2 de Maio
19 a 24 de Maio
26 a 31 de Maio
25 DE JUNHO A 5 DE JULHO
6 a 11 de Julho
13 a 18 de Julho
20 a 26 de Julho
27 de Julho a 1 de Agosto
3 a 8 de Agosto
10 a 15 de Agosto
17 A 22 de Agosto
24 a 29 de Agosto
8 a 13 de Setembro
18 a 23 de Outubro
27 de Outubro a 1 de Novembro
3 a 8 de Novembro

CALENDÁRIO FEMININO
PAÍS
EVENTO
Brasil
Open
China
Open
Japão
Open
Coreia
Open
NORUEGA CAMP. DO MUNDO
Suíça
Grand Slam
Rússia
Grand Slam
França
Grand Slam
Áustria
Grand Slam
Polónia
Open
Noruega
Open
Finlândia
Open
Holanda
Open
Espanha
Open
EAU
Open
China
Open
Tailândia
Open

CIDADE
Brasília
Xangai
Osaka
Seul
STAVENGER
Gstaad
Moscovo
Marselha
Klagenfurt
Stare Jablonki
Kristiansand
Aland
Haia
Barcelona
Abu Dhabi
Sanya
Phuket

DATAS
21 a 26 de Abril
29 de Abril a 3 de Maio
12 a 17 de Maio
26 a 31 de Maio
25 DE JUNHO A 5 DE JULHO
7 a 12 de Julho
14 a 19 de Julho
21 a 26 de Julho
28 de Julho a 2 de Agosto
4 a 9 de Agosto
11 a 16 de Agosto
18 A 23 de Agosto
25 a 30 de Agosto
1 a 6 de Setembro
19 a 24 de Outubro
26 a 31 de Outubro

CALENDÁRIO MASCULINO
PAÍS
EVENTO
Brasil
Open
China
Open
Itália
Open
Polónia
Open
NORUEGA CAMP. DO MUNDO
Suíça
Grand Slam
Rússia
Grand Slam
França
Grand Slam
Áustria
Grand Slam
Polónia
Open
Noruega
Open
Finlândia
Open
Holanda
Open
Itália
Open
EAU
Open
China
Open

CIDADE
TOTAL $USD
Brasília
190.000
Xangai
190.000
Roma
190.000
Myslowice
190.000
STAVENGER
500.000
Gstaad
300.000
Moscovo
300.000
Marselha
300.000
Klagenfurt
300.000
Stare Jablonki
190.000
Kristiansand
190.000
Aland
190.000
Haia
190.000
Roseto Abruzzi
190.000
Abu Dhabi
190.000
Sanya
190.000

TOTAL $USD
190.000
190.000
190.000
190.000
500.000
300.000
300.000
300.000
300.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000

Campeonato da Europa
Espinho acolhe os melhores Sub-18
O Campeonato da Europa de Voleibol de Praia
na categoria de Sub-18, em masculinos e
femininos, será disputado, de 23 a 26 de Julho
de 2009, na Praia da Baía, em Espinho, local
privilegiado para a prática do Voleibol de Praia,
facto que é, amiúde, referido pelos melhores
atletas da modalidade.
Espinho, cidade que é vista, pelas melhores
duplas mundiais, como um ponto de referência
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das grandes competições internacionais de
Voleibol de Praia, recebeu, no ano passado, pela
segunda vez, o Europeu de Sub-23.
A «estreia» aconteceu em Esposende, em 2001,
altura em que a dupla José Pedrosa e José
Teixeira esteve em evidência ao sagrar-se
campeã europeia de Sub-23.
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Jogar com todos contra todos
Por níveis de aprendizagem (Primeira parte)
* Por António Guerra / Ivone Guerra

Neste documento avançamos com uma proposta para a realização de competições de treino, com jogos
reduzidos, pedagogicamente enquadradas, extremamente competitivas e motivadoras, que sendo mais
orientada para iniciação e formação específica de base, quando devidamente enquadrada é extensível a
todos os níveis de competição. Esta proposta consubstancia-se na partilha de conhecimentos com
outros treinadores e jogadores, ao longo de um processo de treino vivenciado e reflectido como
treinador.
Objectivos a alcançar com a nossa proposta de competição:
?
No imediato, motivar para a prática do Voleibol e a
posteriori motivar para o treino repetitivo e em volume.
?
Competir em diferentes níveis de aprendizagem, devidamente adequados ao nível de jogo de cada indivíduo.
?
Integrar adequadamente na mesma competição jogadores
com diferentes níveis de aprendizagem.
?
Homogeneizar os grupos de trabalho.
?
Propor uma competição que origine muitos vencedores.
?
Elevar muito o tempo potencial de aprendizagem em
situação de competição.
?
Uma competição muito flexível e adaptável à realidade do
nosso Voleibol.
?
Uma competição que seja fácil de implementar e regular,
exigindo poucos recursos humanos e materiais durante o
treino.
?
Definir uma progressão pedagógica com jogos reduzidos.

OC1

ORGÂNICA DA COMPETIÇÃO

Definir os jogos reduzidos a utilizar:
O treinador define dentro da progressão pedagógica para os jogos reduzidos (observar a proposta mais à
frente) o nível de jogo em que os seus jogadores se enquadram e, consequentemente, os grupos e
torneios que vão jogar. Por exemplo: se a equipa que treino se está a iniciar na modalidade e é constituída
por jogadores com poucas vivências e por jogadores que já tiveram contacto com a modalidade, é natural
que comecem por jogar 1x1 em campo pequeno (o eu e a bola – centrado na técnica em contexto de
competição) e pelo 1x1 com deslocamentos (antero-posteriores e laterais).
A correcta adequação da competição às necessidades de aprendizagem do jovem é o elemento fulcral e
decisivo da nossa proposta. Aparentemente, o processo regula-se por si próprio, mas a intervenção do
treinador na definição e adequação da competição é que confere substância pedagógica ou formativa ao
processo de ensino e aprendizagem.

OC2

OC

Definir o número de grupos e de jogadores em cada grupo:
Por uma questão operacional, cada grupo deve ser constituído por 4 jogadores, porque todos contra
todos dá 3 jogos e nas situações de 2X2 também dá 3 jogos jogando todos com todos contra todos.
Nos jogos 3X3, se dividir os 6 jogadores por grupos de 2 jogadores, também é possível jogar 3 jogos com
todos contra todos. Para tal, em cada jogo do torneio um dos pares separa-se e cada um dos jogadores
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OC3

O primeiro torneio
1X1, todos contra todos para ordenar os jogadores
O primeiro torneio, 1X1, todos contra todos, serve para ordenar os
jogadores em função da sua prestação na competição. Para tal, é
utilizado o somatório dos pontos conseguidos individualmente, no
conjunto de todos os jogos realizados. As vitórias também são
contabilizadas, mas apenas para serem utilizadas como factor de
desempate entre jogadores com a mesma classificação.
Com esta classificação, o treinador distribui os jogadores pelos
diferentes níveis de jogo, em função da análise e avaliação que
efectuou ao grupo. Nos primeiros torneios, já com os níveis
devidamente definidos, é aconselhável que o treinador vá aferindo a
adequação dos diferentes níveis propostos e que não hesite em
proceder às alterações necessárias.

OC4

agrega-se a cada um dos dois pares restantes, acabando por jogar um contra o outro. Apesar de poder
parecer um pouco estranho, esta forma de organizar o 3X3 é muito importante para alterar os pares para
o próximo torneio, evitando a estabilização de pares muito fortes ou muito fracos de uns torneios para os
outros. Visto que os pares para o próximo torneio, como tudo nesta proposta de competição, são
definidos pelo resultado obtido no torneio anterior, assim os primeiro e segundo classificados
constituem um par, os terceiro e quarto classificados constituem outro par e os quinto e sexto
classificados constituem o último par que desce à divisão anterior, sendo substituído pelo par que é
constituído pelos primeiro e segundo classificados da divisão anterior, que assim conquistaram a oportunidade de competir e permanecer, caso vençam, num nível de competição superior e com adversários
mais fortes. Por exemplo, numa equipa com 12 jogadores é lógico que se constituam 3 grupos de 4
jogadores cada. Podendo estar um, dois ou até todos os grupos a jogar no mesmo nível de jogo.

Criar muito vencedores
É muito importante na iniciação e na formação: que os jogadores vivenciem frequentemente situações
de sucesso; que se criem muitos vencedores; que se superem e ultrapassem dificuldades e obstáculos;
que saiam TODOS do treino e das competições com uma sensação de superação e de dever ou tarefa
cumprida positivamente. Não menos importante para as crianças e jovens é o reconhecimento externo
dessas vitórias, pelos seus pares, pelos treinadores, pelo clube, pelos familiares, etc..
No seguimento destas ideias, propomos que haja prémios para os vencedores do torneio anual,
vencedores dos torneios mensais, vencedores do torneio semanal e vencedores de cada torneio
realizado nos treinos. Para isto, é importante que o treinador tenha acessível (afixado num placar do
clube) um registo actualizado de todos os torneios, dos resultados e pontuações e que sempre que
realizar um torneio actualize as classificações. Também é muito importante ter um registo de recordes
da competição, pois é mais uma forma de criar mais alguns vencedores e uma meta, um valor, uma
referência a atingir por todos, que permite aos jogadores ter o seu nome associado ao sucesso e à vista de
todos, na equipa, no clube, dos adversários que vêm jogar ao clube e do envolvimento social do clube.
Pedagogicamente, também são muito interessantes porque podem transitar de competição para
competição, de ano para ano e, principalmente, porque podem ser utilizados como meio para relativizar
o sucesso e o insucesso. Por exemplo, o melhor jogador deste ano, que dentro da equipa podia
facilmente considerar-se o “maior” e que começa a manifestar atitudes e comportamentos de vedeta,
comparando com os recordes dos anos anteriores, provavelmente será um jogador que precisa de
trabalhar muito; por outro um lado, um jovem que não está a ter tão bons resultados como desejaria, não
deve desmotivar, porque jogadores que actualmente jogam nos seniores ou na selecção, quando jogaram
no mesmo nível de aprendizagem tinham piores resultados.
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Prémios diários, semanais, mensais, trimensais e anuais
Relativamente ao prémio por si só, é uma motivação extrínseca positiva, que, como sabemos, deve ser
correctamente gerida. O prémio não pode ser visto como um fim em si mesmo, mas sim como um
símbolo ou representação do reconhecimento de todos, pelo esforço, empenho e dedicação que os
jogadores colocam todos os dias, na constante procura por se superarem. Os jogadores devem ser
formados e motivados intrinsecamente, a experiência e a bibliografia dizem-nos que futuramente vão
ser jogadores mais fortes, mais consistentes e mais conscientes.
Relativamente aos prémios propriamente ditos, a imaginação e o bom senso são o limite, no entanto,
coloco aqui algumas opções que já utilizei e que funcionam muito bem.
?
Oferta de uma camisola de jogo assinada por todos os colegas de equipa; oferta de uma camisola da
selecção ou da equipa sénior do clube, se as camisolas estiverem assinadas pelos jogadores, melhor
ainda;
?
A equipa vai jantar junta e o vencedor não paga, o jantar do vencedor é oferecido pelo clube ou por
todos os colegas de equipa.
?
Ganhar um equipamento de treino especial: um equipamento de treino igual ao dos seniores; receber
um equipamento de treino especial (com letras em dourado; com uma estrela bordada, etc.).
?
Uma prenda comprada por todos, oferecida pelo clube ou por um patrocinador.
?
O reconhecimento dos outros ou perante os outros, é o jogador que passa a comandar a saudação da
equipa ou do início do torneio, é o jogador que dirige o próximo aquecimento (com supervisão do
treinador), etc..
OP

OBJECTIVOS PEDAGÓGICOS

OP1

O treino de jovens tem de ser inclusivo e
proporcionar adequada e igual oportunidade de
evolução a todos os praticantes. Por estas razões,
adequámos a competição e as necessidades
formativas ao nível de jogo dos jogadores, facultando assim a TODOS a possibilidade de se
expressarem no máximo das suas potencialidades. Esta proposta contraria a prática vigente
de seleccionar os jogadores que mais se adequam
a um determinado sistema de jogo que, na
maioria das vezes, foi concebido e implementado
pelas piores razões. Na generalidade, os sistemas
de jogo utilizados não estão de todo adequados
ao nível de aprendizagem dos jogadores e constituem-se como um fortíssimo factor limitador das suas
perspectivas futuras. Além disto, os jogadores a quem são dadas mais oportunidades de evoluir na
competição, pelos treinadores que optam em jogar desta forma, não são obrigatoriamente os jogadores
que futuramente têm mais possibilidades de jogar nas equipas de competição.
DESENVOLVIMENTO TÁCTICO INDIVIDUAL
Propomos que se treine técnica e táctica, respeitando as capacidades individuais de cada um dos
participantes e em situação de oposição forte, pressionante e agressiva.
O jogo na formação tem de permitir uma elevada ocorrência do OBJECTIVO COMPORTAMENTAL
(80% das acções motoras), sem retirar a pressão da competição, que se consubstancia na necessidade de
ganhar todos os pontos e na constante AUTO-AVALIAÇÃO prática de todas as opções TÁCTICAS
efectuadas pelo jogador.
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PROPÓSITO PEDAGÓGICO: O jogo proposto aos jogadores tem de permitir que o comportamento
desejado ocorra em 80% das vezes, se o comportamento ocorre sempre, o exercício está muito fácil, a
aprendizagem é reduzida ou nula; se o comportamento ocorre poucas vezes, o exercício está muito
difícil, a aprendizagem é reduzida ou nula, podendo promover a consolidação de erros. Em ambas as
situações, o treinador não deve hesitar em alterar o exercício.
1

NOTA : Se num jogo 1x1 em que o objectivo é contactar a bola acima da cabeça, e tal não acontece, o
treinador poderá utilizar várias estratégias para promover a ocorrência do objectivo comportamental,
como subir a rede, aproximar os jogadores, reduzir as dimensões do campo, introduzir uma bola mais
leve e em último recurso definir que é falta se o contacto não for efectuado acima da cabeça. No entanto,
evito este tipo de intervenção, porque com isto o jogador centra a sua atenção em não cometer falta em
vez de estar disponível para aprender o jogo.
2
NOTA : O treinador, sempre que introduz uma nova forma jogada ou exercício, deve ter prevista uma
forma de jogo ou exercício alternativa no seu plano de treino, normalmente, é uma forma de jogo
anterior que sabe que funciona e, caso o novo exercício não esteja bem, pára o treino e faz a troca pelo
exercício de segurança. É habitual vermos os treinadores mais centrados em obrigar os jogadores a
fazerem funcionar os exercícios do que em criar as condições óptimas para que ocorra aprendizagem.

“

“

Os jogadores treinam a fazerem os exercícios
em vez de serem os exercícios a fazerem os jogadores

PROPÓSITO PEDAGÓGICO: A análise das consequências práticas da execução técnica realizada
(desenvolvimento táctico individual) é um dos aspectos mais actuais e decisivos na formação do jogador
de Voleibol moderno. Garantida a adequação do nível de jogo e as condições óptimas para que ocorra
aprendizagem é decisivo que os jogadores treinem em contexto táctico exigente.
1

NOTA : Os exercícios EXECUTA E RODA resolvem os problemas de organização ao treinador, mas são
muito pobres em termos de avaliação e análise, não contribuído para o enriquecimento táctico
individual dos jovens. Se os jogadores não têm a possibilidade de tomar consciência das consequências
das suas acções, não se desenvolvem tacticamente. É fundamental que os jovens jogadores tenham a
possibilidade de observarem, por exemplo, que quando aceleram o ataque, colocam a bola fora da área
de intervenção do ADVERSÁRIO, efectuam uma simulação, etc., aumentam muito a possibilidade de
GANHAR. Por outro lado, quando estão a defender, não vão adquirindo as competências defensivas que
lhe permitem contrariar os aspectos anteriormente referidos.
2
NOTA : Outro exemplo é o TREINO OU JOGO COOPERATIVO, uma forma de treino e competição,
largamente difundida e demasiado utilizada entre nós, que tem efeitos muito perniciosos na formação
de jogadores para o alto nível. O facto de estar a colaborar com o meu ADVERSÁRIO retira-me a
possibilidade de adquirir as competências referidas no parágrafo anterior, também perdemos a
agressividade competitiva, não aprendemos a pressionar os adversários, nem a jogar pressionados. Mais
grave ainda: não aprendemos a ler o jogo, por consequência, não o percebemos, não sabemos impor os
ritmos, gerir o risco e encontrar os equilíbrios para ganhar. Resumindo, perdemos a capacidade de nos
ADAPTARMOS ANTECIPADAMENTE, que é provavelmente o aspecto mais decisivo no Voleibol de
alto nível, e o aspecto que mais está a alterar a forma de treinar a formação.
3
NOTA : Quem acompanha atentamente o nosso Voleibol de topo, não é raro observar as nossas equipas
entrarem muito bem no jogo, o adversário adaptar-se à nossa forma de jogar e a partir daí não
conseguirmos fazer mais nada. Temos muita dificuldade em perceber o que se está a passar
(antecipação), mas principalmente em alterar a nossa forma de jogar (adaptação).
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Sabemos que os jogadores nos momentos decisivos ou sob pressão, de uma forma mais consciente ou
inconscientemente, vão à procura da sua área de conforto ou de segurança para jogar. Assim, se
treinarmos os jogadores a colaborar uns com os outros, não podemos esperar que consigam jogar para
ganhar. Sabemos que para este tipo de jogadores só a possibilidade de vencer já é suficiente para
aumentar exponencialmente o erro. Talvez esteja aqui uma das muitas razões pela qual os nossos
jogadores de topo têm tanta dificuldade em impor um ritmo de jogo, em finalizar os sets, em acabar com
os adversários mesmo quando eles já estão moribundos, etc..

OP2

“

“

Treinamos para sustentar a bola e competimos para ganhar
a todo o custo. Não é formativo e mais tarde torna-se impraticável.
QUEM GANHA SOBE, QUEM FICA EM ÚLTIMO DESCE

Quem ganhar o seu torneio, apura-se para competir num nível de aprendizagem superior, ou contra
adversários mais fortes, no mesmo nível de jogo. Quem ficar pior classificado, irá competir num nível de
aprendizagem abaixo. Os jogadores intermédios permanecem e competem no mesmo nível de
aprendizagem.
PROPÓSITO PEDAGÓGICO: Além da
motivação, permite que os jogadores mais
evoluídos ajudem a fazer crescer os
jogadores mais atrasados, colocando-lhes
problemas e mostrando soluções que os
jogadores menos experientes demorariam muito mais tempo a resolver ou a
encontrar. Os jogadores que não estão em
transição entre os níveis de aprendizagem, permanecem no seu nível, o que
lhes permite consolidar a aprendizagem.
Isto contribui muito para aproximar o nível de jogo dos jogadores (homogeneizar), sem atrasar os mais
evoluídos. Outro aspecto importante nas subidas e descidas de divisão é o facto de os jovens jogadores
começarem a aprender, intuitivamente, a GERIR O RISCO. Observa-se que os jogadores que sobem para
competir num nível muito forte percebem que só têm hipótese de permanecer nesse nível se jogarem a
arriscar, além do mais, não têm nada a perder. Já um jogador que desce a um nível jogo mais fraco pode
jogar pelo seguro, esperar pelo acumular dos erros do adversário e quando já tem uma margem
confortável (3 a 4 pontos) acelerar, arriscar mais e aumentar a pressão para acabar com o jogo.

OP3

NOTA: Este é um aspecto que os nossos treinadores não se preocupam em ensinar, que os nossos
jogadores não sabem gerir, nem sabem impor aos adversários e, consequentemente, não se apercebem
quando os adversários estão a utilizar estas estratégias para os derrotar.
É a PRESTAÇÃO na competição que COLOCA OS JOGADORES na progressão pedagógica, estando
esta devidamente definida e controlada pelo treinador.
PROPÓSITO PEDAGÓGICO: É a qualidade da realização na tarefa que hierarquiza os jogadores,
contribuindo muito para definição da estrutura hierárquica entre os diferentes elementos da equipa e
diminuindo muito o atrito na relação treinador / jogador, isto revela-se particularmente importante com
treinadores jovens, menos experientes. No entanto, o treinador desempenha um papel fulcral no garante
da adequação da proposta pedagógica ao nível de aprendizagem e prestação dos seus jogadores.
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TEMPO de treino FLEXÍVEL - Os jogos são disputados por tempo, em vez de uma determinada
pontuação, o que vai facilitar ao treinador enquadrar o torneio no tempo de treino disponível.

OP5

NOTA: Se o treinador tinha planeado 30’ para a realização do torneio, 3 jogos de 9’ mais 3’ para as trocas,
mas devido as contingências normais do treino só dispõe de 20’, com esta forma de competição pode
realizar na mesma o torneio, efectuando 3 jogos de 6’ mais 2’ para as trocas.
JOGAR AO PONTO
Os jogadores jogam para acumular individualmente o maior número de pontos possíveis. Por exemplo,
num jogo 2X2, se o resultado final for 10:8, cada jogador da equipa vencedora acumula 10 pontos e cada
jogador da equipa vencida acumula 8 pontos. No final dos 3 jogos, o jogador que tiver acumulado mais
pontos é o vencedor. Se continuarem empatados, ganha o que tiver mais vitórias. Se ainda continuarem
empatados, ganha o que tiver mais pontos no total dos torneios. Por fim, só resta a moeda ao ar como
factor de desempate.
PROPÓSITO PEDAGÓGICO: Desta forma, os jogadores empenham-se muito mais e são muito mais
agressivos. O tempo potencial de aprendizagem sobe exponencialmente. Os jogadores mesmo quando
estão a ganhar ou a perder por muitos pontos procuram incessantemente agregar mais pontos à sua
conta pessoal.

OP6

NOTA1: O treinador deve avisar quando faltar um minuto para acabar o jogo. Quando o treinador apita
para terminar o jogo, as jogadas que estão a ser realizadas jogam-se até ao fim e contam para a
classificação final. No caso de o jogo acabar empatado, jogam mais um ponto para desempatar.
2
NOTA : Deve haver bolas disponíveis para servir, no topo dos campos. Quando os jogadores vão servir
não são obrigados a esperar que os adversários se posicionem para receber, podendo servir de imediato
(habituar a pressionar e a lidar com a pressão).
PONTOS DE BÓNUS
No final de cada torneio são adicionados pontos de bónus ao total de pontos averbados, Nos níveis de
jogo mais elevados são averbados mais pontos que nos níveis de jogo inferiores.
PROPÓSITO PEDAGÓGICO: Estimular ainda mais a vontade de jogar nos níveis de jogo mais elevados
e combater a tentação de perder de propósito para no próximo torneio jogar com jogadores menos
experientes e acumular muitos mais pontos.

OP7

NOTA: Por exemplo, no 1º nível são adicionados mais 16 pontos (1º-6 pts, 2º-4 pts, 3º-4 pts, 4º-2 pts), no
2º nível são adicionados mais 8 pontos (1º-3 pts, 2º-2 pts, 3º-2 pts, 4º-1pt), no 3º não há pontos de bónus.
Os jogos são ARBITRADOS PELOS PRÓPRIOS JOGADORES – A competição auto-regula-se. Os
jogadores vão aprendendo a controlar-se sob grande pressão. O treinador fica disponível para analisar, avaliar e corrigir a aprendizagem e o nível de jogo da competição. São os jogadores que consensualmente vão gerindo a competição, em caso de dúvidas marcam ponto nulo e seguem com o treino.
NOTA: A melhor forma de actuar em casos de discussão é manter-se fora das decisões e apenas lembrar
que enquanto estão a discutir não estão a fazer pontos. Se os jogadores estão a ficar muito tensos ou
agressivos e não conseguem gerir a competição, o treinador suspende os jogadores ou a realização dos
próximos torneios.
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Gira-Volei
10º Aniversário

Evolução contínua de centros e atletas
10 anos bem vividos
O Gira-Volei está de parabéns! São já os 10 anos
que leva de divulgação, promoção e ensino do
Voleibol, movimentando actualmente cerca de
100 mil jovens e envolvendo mais de 1700 centros. No período de 1999 a 2008 formaram-se
mais de 2000 monitores e foram realizados 25
mil jogos oficiais. Sempre de uma forma fácil,
divertida e competitiva, promovendo a prática
desportiva através de um convívio são e num

ambiente familiar. Gira-Volei, Gira+ e Família
Gira são três passos firmes em direcção a um
objectivo inabalável: levar a prática desportiva
a todos os cantos do país.
Sempre tendo bem presente a máxima de que o
mais importante é participar com alegria e fairplay... à semelhança do Lukkas, que nunca
perde o seu sorriso gaiato.

*Na foto: Leonel Salgueiro, Vítor Pereira e Hugo Silva, técnicos responsáveis pelo Gira-Volei a nível nacional
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II Encontro Nacional
de Monitores de Gira-Volei

Lições para (toda) a vida
O II Encontro Nacional de Monitores de
Gira-Volei, que a Federação Portuguesa
de Voleibol (FPV) realizou no Auditório
Fernando Jorge Araújo de Barros,
excedeu as expectativas de todos os
intervenientes.
Não tanto pelo elevado número de
participantes, mas sobretudo pela
qualidade dos prelectores, que expuseram de forma clara e cativante as
suas experiências pessoais com o
«fenómeno» Gira-Volei.
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II Encontro Nacional
de Monitores de Gira-Volei
O Departamento Técnico da FPV teve o cuidado
de convidar para prelectores e moderadores os
melhores especialistas no trabalho com jovens,
como Carlos Dias, Responsável pelo Voleibol do
Desporto Escolar da DREN e ex-Seleccionador
Nacional, Pelágio Moreira, do Centro Gira-Volei
do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato
(Lisboa), Avelino Eira, do Centro Gira-Volei da
Escola Latino Coelho (Lamego), e Carlos Peixoto,
do Centro Gira-Volei do Agrupamento de
Escolas de Celorico de Basto.
A escolha para moderadores recaiu em
Teodemiro de Carvalho, Secretário-Geral da
FPV, e Hugo Silva, Leonel Salgueiro e Vítor
Pereira, elementos responsáveis pela coordenação do Gira-Volei a nível nacional.
Segundo Vítor Pereira, o II Encontro Nacional de
Monitores de Gira-Volei foi “mais prático e
empírico” do que o seu antecessor:
“O Leonel [Salgueiro] e o Hugo [Silva] fizeram
um apanhado da evolução do Gira-Volei nestes

últimos 10 anos e apresentaram as novidades
para 2009, como o projecto Família Gira, a
caderneta com os centros, etc..
Tentámos, sobretudo, que se falasse mais dos
centros, das escolas, como é que cada centro
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II Encontro Nacional
de Monitores de Gira-Volei

desenvolve as suas vivências, as dificuldades encontradas pelos professores e a forma
de ultrapassá-las.
O Professor Carlos Dias referiu o protocolo
celebrado entre a Federação
e o Desporto Escolar, que
permitirá a introdução e a
prática de Gira-Volei nas
escolas com mais facilidade.
Depois, o Professor Carlos
Pe i x o t o f a l o u d a s u a
experiência na Escola de
Celorico de Basto, do
porquê da introdução do
Gira-Volei na escola e de
como o projecto ganhou
adeptos, quais as dificuldades que encontrou, e
ainda encontra, bem como a
forma como as ultrapassou e
ultrapassa.
50

Por seu turno, o Professor
Avelino Eira, de Lamego,
apresentou o «modus
operandi» da Escola S/3 Latino Coelho, explicou a
evolução do Gira-Volei na
escola e o que originou a
criação do clube, a colaboração dos professores de
outras disciplinas que participam no projecto, bem
como as «tarefas» desempenhadas pelos diferentes elementos: os alunos de Formação Profissional fazem o
lanche que os atletas levam
para os jogos; os alunos e os
professores ligados à Educaç ã o Vi s u a l t r a t a r a m d o
logótipo do clube, etc..
O Professor Pelágio Moreira mencionou
também a criação de um clube, mas o
contexto e a realidade social da escola em

II Encontro Nacional
de Monitores de Gira-Volei

Lisboa difere em tudo da de Lamego; por
exemplo, o Professor Pelágio estava ligado à
Ginástica, era treinador de Ginástica, e
decidiu pegar num projecto para fazer
formação numa modalidade completamente
diferente...”.

de participar neste encontro. Já conhecia o projecto
na sua totalidade, mas foi
interessante conhecer os
protocolos existentes entre
a Federação e o Desporto
Escolar e também o facto de
o Gira-Volei permitir a
formação de clubes através
das próprias escolas. Achei
interessante o Família Gira,
por permitir a interacção
entre as crianças e os
familiares como forma de
levar os pais à escola e ser
uma excelente divulgação
da modalidade”.
Rui Carvalho – “Assisti ao I
Encontro de Monitores
Gira-Volei e, depois do que
vi hoje, sinceramente gostei mais deste
segundo encontro, pois pude conhecer
diferentes realidades e vertentes do projecto.
Foi muito mais rico”.

No final, os participantes
disseram da sua justiça:
Filipa Teixeira – “Achei este
encontro muito interessante.
Não conhecia o projecto na sua
totalidade, mas fiquei apaixonada pelo Gira-Volei, Gira+ e
Família Gira (uma novidade) e
penso que a tendência natural é
a evolução. O Gira-Volei é muito
importante para a interacção
entre os jovens e os próprios
familiares e, no futuro, quero
ajudar o Voleibol talvez através
do Gira-Volei e foi também por
isso que vim a este encontro”.
Teresa Ferreira – “Gostei muito
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Gira-Volei
Famíla Gira
Os pais vão poder, finalmente, concretizar um sonho antigo e jogar GiraVolei, ombro a ombro, com os seus filhos. A tão desejada aproximação
social e familiar através da via desportiva vai passar a ter o
seu momento privilegiado com a realização do «Família
Gira», uma competição que permite reunir pais e filhos na
mesma equipa.
Após o sucesso na implantação do Gira-Volei e
do Gira+, o Família Gira aparece como a
melhor forma de recompensar a presença
regular dos pais e familiares dos atletas nas
competições, valorizando-a com a oportunidade praticamente única de os jovens
atletas poderem formar equipas com
aqueles que lhes são mais próximos.
O 1.º Família Gira será disputado nos dias
11 e 12 de Julho de 2009.
Cada equipa deverá ser, obrigatoriamente,
constituída por um atleta GiraVolei com idade compreendida entre os 8 e os 15 anos e por
familiares. Cada equipa deverá
então ter ainda outra criança com idade compreendida entre os
8 e 15 anos e mais dois adultos. As equipas poderão ter dois suplentes. O atleta Gira-Volei e outra
criança com idade até 15 anos devem estar, obrigatoriamente, sempre em jogo.
Mais informações: www.giravolei.com.

Caderneta de cromos
Após a criação do Gira+ e da Família Gira, a
Federação Portuguesa de Voleibol lançou, em
Março último, outra iniciativa inédita: uma
colecção de cromos totalmente dedicada ao GiraVolei.
A caderneta reúne 579 cromos autocolantes, que
serão vendidos em saquetas de 6 unidades cada.
Os jovens atletas de Gira-Volei, bem como os
responsáveis dos 14 centros representados,
serão imortalizados de uma forma divertida,
podendo ainda ficar a conhecer-se melhor uns
aos outros e criar uma verdadeira «cromomania», que fortalecerá laços de amizade e
ajudará a esbater as distâncias geográficas.
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Gira-Volei
Campo de Férias ‘09
Nos dias 5 a 10 de Abril
Em Freixo de Espada à Cinta

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) e a
Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta
organizam, de 5 a 10 de Abril, em Freixo de
Espada à Cinta, o Campo de Férias Gira-Volei,
uma iniciativa que envolverá até 40 jovens (dos
8 aos 15 anos).

O evento, que compreende várias actividades
extra Gira-Volei e é considerado um momento
importante de convívio e de troca de impressões
entre os jovens praticantes, tem um custo de
inscrição de 50 euros, sendo que o limite de
inscrições é de 40 participantes.

De acordo com os responsáveis pelo Projecto
Gira-Volei na FPV, “o Campo de Férias Gira-Volei
é a ocupação ideal dos tempos livres para
dezenas de jovens, pois promove a competição
mas igualmente o convívio e o espírito de
camaradagem. Para além disso, e como o
período de férias dos miúdos não coincide com
o dos seus progenitores, o Campo permite que
os jovens se divirtam em segurança, para
descanso de muitos pais, que não podem
interromper o seu trabalho para acompanhar os
filhos”.

O culminar desta iniciativa da FPV será o
Grande Torneio do Gira-Férias, com a primeira
etapa a disputar-se a partir das 16h30 do dia 8 de
Abril e a segunda no dia seguinte, igualmente
pelas 16h30.
Contudo, de 5 a 10 de Abril os jovens vão poder
dedicar-se a mais actividades, entre outras,
Jogos Tradicionais, Peddy-Paper ou fazer uma
caminhada com visita a locais com interesse
histórico ou turístico, bem como participar no
tradicional Concurso de Anedotas.
Mais informações: www.giravolei.com
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Gira-Volei
Ponta Delgada
Acção de Formação: Trabalho de sucesso em S. Miguel
As crianças da cidade açoriana de Ponta Delgada
viveram um dia diferente com a realização de um
encontro de Escolinhas de Gira-Volei, na parte da
manhã, e de uma Acção de Formação, de tarde.
O torneio, organizado pela Associação de
Voleibol de S. Miguel (AVSM), contou com a
colaboração do Departamento Técnico da FPV,
através de Leonel Salgueiro, responsável
federativo pelo Gira-Volei a nível nacional, e
envolveu cerca de 100 atletas e 8 professores, que
participaram activamente em torneios e
actividades de cariz mais lúdico juntamente com
os mais novos. Estas actividades repetem-se com
uma periodicidade mensal, culminando num
grande torneio, que apura as duplas para o
Encontro Nacional de Gira-Volei.
No final da Acção de Formação, que foi muito
participada (25 formandos) e gerou uma interessante troca de ideias, Leonel Salgueiro referiu:
"É realmente fantástico ver miúdos e graúdos
envolvidos de forma intensa e em sintonia com
aquilo que são os objectivos de uma prática
desportiva saudável.
A forma como as actividades desportivas estão
organizadas, ao nível desta região autónoma, no
1.º ciclo favorece de forma importante o Voleibol
e todas as outras modalidades desportivas.

Talvez o continente devesse olhar para este
modelo e implementá-lo.
A iniciativa decorreu no Pavilhão da Escola
Básica Integrada Roberto Ivens.

Amarante
Acção de Formação: Colégio de S. Gonçalo ensinou Gira-Volei
A Associação de Voleibol do Porto (AV Porto) e o
Colégio de São Gonçalo - Amarante realizaram
uma das maiores acções de formação de sempre
no Gira-Volei. Foram 117 os formandos que
estiveram presentes.
O Colégio de S. Gonçalo é um dos maiores
centros de ensino da região (mais de 2500
alunos), sendo responsável pela formação de
jovens provenientes de diversas localidades, que
ultrapassam os limites daquele concelho, tais
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como Fafe, Lixa, Felgueiras, Penafiel, etc..
O principal objectivo desta acção foi a
transmissão/experimentação de ferramentas
adequadas à iniciação da prática desportiva do
Gira-Volei aos professores do 1.º Ciclo do Ensino
Básico das escolas do concelho. Partindo deste
pressuposto e através da troca de impressões,
conseguiu-se chegar à conclusão da total
adequação da prática desta modalidade aos
conteúdos emanados pelo Ministério da
Educação para este nível de ensino.

Gira-Volei
Miranda do Douro
centena de jovens, todos atletas de Gira-Volei.
Leonel Salgueiro, responsável pelo Gira-Volei a
nível nacional, salientou:
"Todos os anos tentamos proporcionar um
momento de alegria às crianças que mais
precisam e, pelos rostos destes miúdos,
facilmente se consegue confirmar a importância
desse gesto. Obviamente, e apesar do esforço de
todos os envolvidos, é importante destacar o
trabalho desenvolvido pelo Professor Francisco
Parreira, um dos grandes impulsionadores do
Gira-Volei nesta região".

Acção de Solidariedade
A FPV, através do Departmento Técnico responsável pelo Gira-Volei e do Departamento de
Marketing, em colaboração com o Município de
Miranda do Douro e com o apoio da Kinder
(principal patrocinador), realizou, no final do
mês de Dezembro, uma acção de solidariedade
naquela localidade transmontana.
Com o objectivo de proporcionar um momento
de alegria a crianças provenientes do meio rural,
com algumas carências afectivas e sociais, a
iniciativa repartiu-se por duas freguesias
(Sendim e Miranda) e envolveu perto de meia

"A Federação Portuguesa de Voleibol é a única
federação que proporciona estas condições de
trabalho aos municípios do interior do país e que
se lembra sempre dos miúdos, promovendo não
só actividades de carácter desportivo, mas
também acções de índole social.
O Voleibol tem crescido muito no distrito de
Bragança e, actualmente, somos já quatro as
autarquias envolvidas profundamente (Miranda
do Douro, Vinhais, Alfândega da Fé e
Mogadouro) sendo que mais duas acabam de
abraçar o projecto federativo (Vimioso e Freixo de
Espada à Cinta) e mais virão certamente, até
porque a Federação continuará a apoiar, como
sempre o fez, o desenvolvimento da modalidade", considerou Francisco Parreira.

Viseu
Na via da modalidade
A FPV realizou uma Acção de Formação no
Colégio Via Sacra, em Viseu, que contou com
cerca de 50 participantes, muitos dos quais
provenientes do Instituto Piaget.
A iniciativa, que teve o apoio total de Sérgio
Manuel e de Carlos Ferreira, bem como a
colaboração dos outros professores do Colégio
Via Sacra, foi dividida em duas partes e
ministrada pelos elementos do Gabinete de
Desenvolvimento responsáveis pelo Gira-Volei a
nível nacional.

Na sessão teórica, realizada na biblioteca do
colégio viseense, Hugo Silva explicou os
fundamentos do projecto federativo e, apoiandose em factos e experiências, aprofundou os
aspectos desportivo e social do Gira-Volei.
Na parte prática, Leonel Salgueiro aproveitou
bem as excelentes condições para o exercício da
modalidade proporcionadas pelo pavilhão do
estabelecimento de ensino e demonstrou que o
Gira-Volei é mesmo "Fácil, Divertido e
Competitivo".
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Gira-Volei
Portalegre
Acção de Divulgação
Municípios mobilizados
A FPV realizou uma Acção de Divulgação no
distrito de Portalegre que contou com a
presença de 19 participantes, em representação
da Associação Municipal do Norte Alentejano
(AMNA).
A iniciativa contou ainda com a preciosa colaboração de Carlos Nogueira, Secretário-Geral da
AMNA, e Duarte Claudino, responsável técnico
pelo desporto na mesma instituição.
Existem já centros de Gira-Volei nos municípios
de Alter do Chão, Nisa, Escola Ponte de Sôr e

Marvão, enquanto Castelo de Vide está a dar os
primeiros passos nesse sentido.
A FPV e a AMNA pretendem organizar um
Encontro Regional de Gira-Volei na região
alentejana, de preferência num concelho que
ainda não tenha abraçado o projecto federativo,
inserindo-o na prova – Jogos do Norte
Alentejano – que a associação de municípios
organiza anualmente.
Mais informações: www.amna.pt

Estremoz
Protocolo de cooperação estimula Gira-Volei
A Federação Portuguesa de Voleibol, através do
seu Secretário-Geral, Teodemiro de Carvalho, e
a Câmara Municipal de Estremoz, representada
pelo seu Presidente, José Alberto Palmeiro,
assinaram um protocolo de cooperação que visa
difundir o Gira-Volei naquela região alentejana.
Com a assinatura do protocolo, o município
estremocense implementará em todas as escolas
do 1.º ciclo do Ensino Básico do concelho o
projecto federativo de iniciação ao Voleibol,
através das Actividades Físicas e Desportivas de
Enriquecimento Curricular.
O ponto alto desta cooperação será a
organização de um Encontro Convívio, a
realizar no Parque de Feiras e Exposições de
Estremoz no dia 28 de Março, integrado nas
Feiras das Escolas 2009.
Mais informações: www.cm-estremoz.pt
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XII Gala Anual
do Voleibol
Parabéns Voleibol!
A Gala Anual do Voleibol será realizada, no
Casino de Espinho, no dia 7 de Abril, data do
aniversário da fundação da Federação
Portuguesa de Voleibol (FPV) e que se manterá
nas próximas edições desta iniciativa, que vai já
na sua 12.ª edição.
Cumpre-se, assim, um sonho antigo da
Federação, que associa a data do seu aniversário
à maior festa do Voleibol, recompensando
aqueles que mais se distinguiram, ao longo de
toda uma carreira ou ao serviço da sua modalidade de eleição.

Na ocasião, serão premiados os campeões
nacionais masculinos e femininos das diversas
divisões e escalões de Voleibol Indoor, GiraVolei, Voleibol de Praia e Voleibol ao Ar Livre.
Outro dos pontos altos da Gala da FPV é a
entrega do Prémio Osório, que homenageia
personalidades e/ou instituições que se
notabilizaram na promoção e glorificação do
Voleibol.

Como é de tradição, a Gala Anual do Voleibol,
para além das personalidades ligadas ao
Voleibol e a federações de outras modalidades,
contará com a habitual presença de notáveis de
outros sectores da sociedade portuguesa.

Troféus Individuais: Melhor Pontuador Hugo Gaspar (Vitória SC), Melhor
Atacante - Roberto Reis (SC Espinho),
Melhor Blocador - João Malveiro (GC
Vilacondense), Melhor Servidor - Ricardo
Lima (Leixões SC), Melhor Defesa - João
Coelho (AJ Fonte Bastardo), Melhor
Recebedor - João Fidalgo (GC
Vilacondense), Melhor Pontuadora Juliana Fernandes (Trofa Real Seguros),
Melhor Atacante - Tamara Hoffman (CS
Madeira), Melhor Blocadora - Thatiana
Crispim (CSD Câmara Lobos), Melhor
Servidora - Juliana Antunes (GDC
Gueifães), Melhor Defesa - Laura Abreu
(CS Madeira), Melhor Recebedora - Joana
Sousa (GDC Gueifães)
Campeões Nacionais: CA Trofa Real
Seguros (A1 - Seniores Fem), Vitória SC
(A1 - Seniores Masc), CF Belenenses (A2
Fem), Club K (A2 Masc), SC Sr.ª Hora (II
Divisão Fem), CD Póvoa (II Divisão Masc),
UTAD (III Divisão Masc), Lusófona VC
(Juniores Fem), Leixões SC (Juniores

Masc), Leixões SC (Juvenis Fem), Leixões
SC (Juvenis Masc), Vitória SC (Iniciados
Fem), Frei Gil VC (Iniciados Masc), GC
Universal (Infantis Fem), Vitória SC
(Infantis Masc)
Campeões Nacionais - Voleibol de
Praia: Miguel Maia/João Brenha
(Seniores Masculinos), Juliana Antunes/
Francisca Esteves (Seniores Femininos)
Dupla Revelação: Rui Moreira/ João
Simões (Masculinos), Daniela Loureiro/
Mª Alexandra Rodrigues (Femininos)
Troféus Individuais: Melhor no Serviço Roberto Reis (Masc), Melhor no Serviço e
Passe - Juliana Antunes (Fem), Melhor na
Recepção - José Pedrosa (Masc), Ana
Paulo (Fem), Melhor no Passe - Miguel
Maia (Masc), Melhor no Ataque - João
Brenha (Masc), Francisca Esteves (Fem),
Melhor no Bloco - Fabricio Silva (Masc),
Ana Freches (Fem), Melhor na Defesa Pedro Rosas (Masc), Octávia Oliveira
(Fem)
Campeões Nacionais Ar Livre: Marta
Freitas/Filipa Silva - Infantis Femininos,
Mariana Filipe/Maria Ramôa - Iniciados
Femininos, Sandra Lucas/Maria Valério -

Juvenis Femininos, Joana Resende/Ana
Gomes - Juniores Femininos, José
Gomes /João Rei - Infantis Masculinos,
Henrique Granja/Miguel Barbosa Iniciados Masculinos, Vitor Silva/Rui
Faria - Juvenis Masculinos, Luís
Melo/Filipe Pinto - Juniores Masculinos
Campeões Nacionais Gira-Volei: Carla
Pedroso / Ana Freitas - 8/10 Anos
Femininos, Cassandra Silva/Patricia
Tomás - 11/12 Anos Femininos, Sofia
Ribeiro/Andreia Vieira - 13/15 Anos
Nível I Femininos, Mariana Bastos/Aida
Cardoso - 13/15 Anos Femininos, Fábio
Silva/Diogo Magalhães - 8/10 Anos
Masculinos, João Comendinha /Diogo
Palmeiro - 11/12 Anos Masculinos,
André Beleza/Jorge Ferreira - 13/15
Anos Masculinos, João Silva/Pedro
Russo - 13/15 Anos Masculinos
Campeões Nacionais Gira+: Joana
Carvalho/Patricia Porfirio - 16/18 Anos
Femininos, Fernanda Machado/Andreia
Miranda - 18/23 Anos Femininos,
André Sousa / Simão Silva - 16/18 Anos
Masculinos, Pedro Pereira/Emanuel
Medeiros - 18/23 Anos Masculinos
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Taça de Portugal
2009
GDC Gueifães e CD Ribeirense finalistas

SC Espinho e Vitória SC reeditam Final
O Sporting Clube de Espinho e o Vitória Sport
Clube disputam, no dia 11 de Abril, no Pavilhão
Desportivo Municipal da Póvoa de Varzim, a Final
da Taça de Portugal, seniores masculinos.
Nas meias-finais, os «tigres» venceram a
Associação de Jovens da Fonte do Bastardo por 3-2
(22/25, 25/19, 25/16, 22/25 e 15/10), enquanto os
vimaranenses derrotaram o Sport Lisboa e Benfica
também por 3-2 (25/27, 23/25, 25/18, 25/17 e
15/13). Com estes triunfos, SC Espinho e Vitória
SC reeditam a final da época passada, que o
primeiro venceu por 3-0 (25/22, 25/22 e 25/22).

Percurso dos finalistas
SC ESPINHO

VITÓRIA SC

1.ª eliminatória
Castelo da Maia GC-SC Espinho, 1-3 (26/24, 22/25, 17/25
e 22/25)
2.ª eliminatória
CD Fiães-SC Espinho, 0-3 (17/25, 17/25 e 17/25)
Quartos-de-final
SC Espinho-Esmoriz GC, 3-0 (25/16, 25/15 e 25/21)
Meias-finais
SC Espinho-AJ Fonte do Bastardo, 3-2 (22/25, 25/19,
25/16, 22/25 e 15/10)

1.ª eliminatória
Vitória SC-CV Lisboa, 3-0 (25/13, 25/15 e 25/23)
2.ª eliminatória
AAS Mamede-Vitória SC, 1-3 (28/26, 21/25, 15/25 e 22/25)
Quartos-de-final
AA Espinho-Vitória SC, 1-3 (19/25, 25/21, 17/25 e 20/25)
Meias-finais
Vitória SC-SL Benfica, 3-2 (25/27, 23/25, 25/18, 25/17 e
15/13)

No cômputo das 44 edições da Taça de Portugal, os
títulos estão assim atribuídos: SL Benfica (12); SC
Espinho (11); FC Porto (6); Leixões SC (5); Castelo
da Maia GC (4); Sporting CP (3); Esmoriz GC, ISEF
Lisboa e IS Técnico (1). A Final da Taça de
Portugal de Seniores Femininos, a realizar no dia
25 de Abril (sábado), será disputada pelo Grupo
Desportivo e Cultural de Gueifães e pelo Clube
Desportivo Ribeirense, no Pavilhão Multiusos de
Baião.
Nos jogos das meias-finais, as açorianas
venceram, por 3-1 (21/25, 25/17, 25/21 e 25/19), o
CS Madeira, enquanto o GDC Gueifães derrotou,
pela margem máxima (25/12, 25/19 e 25/13), o
Leixões SC. Nos quartos-de-final, o CD Ribeirense

venceu o CV Oeiras por 3-2 (24/26, 25/19, 25/20,
15/25 e 15/10). O GDC Gueifães derrotou, na 2.ª
eliminatória, o SC Braga por 3-1 (25/14, 21/25,
25/19 e 25/18) e, nos quartos-de-final, o CA Trofa
por 3-2 (16/25, 18/25, 25/20, 28/26 e 15/11).
Na época passada, o CS Madeira inscreveu o seu
nome, pela primeira vez, no historial dos
vencedores da prova-rainha do Voleibol nacional,
ao vencer, por 3-0 (25/22, 25/17 e 25/16), o GDC
Gueifães. No total das 36 edições da Taça de
Portugal, os títulos estão assim distribuídos:
Castelo da Maia GC e Leixões SC (8); Boavista FC
(7); AC Portugal e CA Trofa (3); Sporting CP e SL
Benfica (2), CS Madeira, CDUP e E. Avenida (1).
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Voleibol
Expo Criança ‘09

Stand da FPV muito procurado
O Gira-Volei esteve em evidência na Expo
Criança 2009, que decorreu, de 5 a 8 de Março,
no Centro Nacional de Exposições e Mercados
Agrícolas (CNEMA), em Santarém.
O Voleibol, com a variante do Gira-Volei, foi uma
das principais modalidades que milhares de
crianças puderam conhecer melhor, através do
stand da Federação Portuguesa de Voleibol
(FPV), sob a supervisão dos elementos do
Departamento Técnico federativo responsáveis
pelo Gira-Volei a nível nacional.
O stand da FPV foi mesmo um dos
mais procurados pelos visitantes, dado que
possuía
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vários aliciantes para as pessoas dos oito
aos oitenta anos, podendo os interessados praticar a sua modalidade
preferida num dos campos de
Gira-Volei montados para
o efeito e colocados à
sua completa
dispo-sição.

Voleibol
Expo Criança ‘09

Mig
uel Maia,
atleta que participou já
em três edi-ções dos Jogos
Olímpicos, esteve também presente na
Expo Criança, tendo transmitido alguns
ensinamentos sobre a arte de bem jogar Voleibol
e protagonizado uma sessão de autógrafos, para
o que foi bastante solicitado.
A família das crianças, mormente os seus
progenitores, bem como os educadores e os
técnicos de Saúde e Educação, não foram

esqu
ecidos, usufruindo da
realização de seminários e work-shops,
que englobavam temáticas interessantes, como
«A Família e a Criança» ou a «Literacia Infantil Pré-Escolar».
Inserido no Programa de Seminários e
Workshops Expo Criança 2009, o Voleibol esteve
em evidência ao longo dos quatro dias, com os
objectivos da Expo Criança a enquadrarem-se
perfeitamente nos valores pedagógicos e sociais
defendidos pela FPV, sobretudo através do GiraVolei. E sempre de uma forma fácil, divertida e
competitiva, promovendo a prática desportiva
através de um convívio são e num ambiente
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Notícias
Mass Volley
Voleibol ao alcance de todos
A FIVB criou, na sua página oficial na Internet,
uma secção específica para as actividades do
«Mass Volley», programa de desenvolvimento
do Voleibol ao nível da iniciação e da formação,
tendo destacado o trabalho que a FPV tem
desenvolvido nesse campo.
Com a abertura desta secção, que pretende
estimular e encorajar as crianças a participarem
nos eventos de Voleibol, a Comissão de
Desenvolvimento da FIVB, presidida por
Vicente Araújo, Presidente da FPV, considera
que foi dado mais um passo em frente na
promoção da modalidade. Os programasmodelo postos em prática em Portugal, França
Suécia e Canadá estão agora disponíveis para
serem utilizados pelas outras federações
nacionais em http:// www.fivb.org/EN/
Programmes/MassVolley/.

O Volei.tv festeja o seu terceiro ano consecutivo de
emissão contínua de Voleibol. O ano de 2006 foi o
ano que marcou o arranque da televisão on line da
Federação Portuguesa de Voleibol (FPV), com o
intuito de chegar cada vez mais longe e a um
maior número de pessoas, possibilitando mais e
melhor informação a todos os amantes da
modalidade, especialmente aos mais jovens e aos
que vivem no interior do país e que não têm
oportunidades de assistir aos jogos disputados
pelas selecções nacionais e pelos clubes.
Há três anos que o Volei.tv transmite eventos e
actividades tão diversos como acções de
formação, sorteios, assembleias, jogos do

Campeonato Nacional e da Selecção Nacional,
reportagens sobre acções de solidariedade
realizadas pelos elementos do Departamento
Técnico responsáveis pelo Gira-Volei, os
Encontros Municipais, Regionais e Nacionais de
Gira-Volei, bem como actividades dos escalões de
formação ou a Gala Anual da FPV, a verdadeira
festa do Voleibol.
O ano de 2009 trará ainda mais conteúdos e
novidades, com os novos encontros Municipais e
Regionais de Gira-Volei, sendo o Encontro
Nacional de Gira-Volei o mais aguardado. O novo
projecto «Família Gira» também terá o devido
destaque no Volei.tv. Poderá assistir também às
competições que serão disputadas pelas diferentes
selecções, bem como a Taça de Portugal (em
masculinos e femininos). O número de
utilizadores continua a aumentar, por isso, registese para que possa ver, sempre que quiser, a
miríade de artigos disponíveis em arquivo.
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Notícias
1.º Simpósio
Internacional UTAD
O 1.º Simpósio de Performance Desportiva,
organizado pelo CIFOP – Departamento de
Desporto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD), a realizar nos dias 4 e 5 de Julho e
denominado «Aumento do Rendimento Desportivo
através da ligação entre a teoria e a prática», está
definido para apresentar as principais conclusões
em cada uma das linhas de investigação deste
grupo a toda a comunidade científica e académica
(Programas de bacharelato, mestrado e
doutoramento) e nos programas de educação
contínua (FOCO), bem como desenvolver
estratégias de intervenção
efectiva e integrada em
estreita e forte cooperação
com as instituições locais
(clubes), regionais (associações regionais) e nacionais (federações desportivas, Instituto do Desporto
de Portugal, Comité Olímpico Português), o que
permitirá implementar um
programa de intervenção
apontando para a obtenção de melhores resultados desportivos.

4.ªs Jornadas
de Medicina Desportiva
O Pavilhão de Desportos e Congressos de
Matosinhos acolherá, nos dias 24 e 25 de Abril, as
4.ªs Jornadas de Medicina Desportiva, organizadas
pelo Leixões Sport Club.
Tendo como principais destinatários os médicos e
os paramédicos que trabalham com atletas, a
iniciativa conta com um programa diversificado e
com um vasto leque de prelectores, entre os quais
Nélson Puga, responsável médico das Selecções
Nacionais de Voleibol, que falará sobre
«Diagnóstico e Tratamento».
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Joaquim Vilela agraciado
pela C. M. do Porto
com Medalha de Mérito
Joaquim Manuel Oliveira Vilela, Presidente da
Associação de Voleibol do Porto, foi agraciado com
a Medalha de Mérito (Grau Prata) da Cidade do
Porto pelos serviços prestados ao desporto da
Cidade Invicta.
A proposta partiu do Presidente da Câmara
Municipal do Porto, Rui Rio, em reunião realizada a
3 de Março, e foi aprovada por unanimidade pelo
Executivo camarário.
O acto de entrega do galardão decorrerá durante a
cerimónia comemorativa do aniversário do 25 de
Abril, que terá lugar nos Paços do Concelho da
autarquia.
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