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COORDENAÇÃO ASSOCIAÇÃO VOLEIBOL DE SÃO MIGUEL

Entrevista a Carlos Silveira, 
treinador e atleta do Clube K

O gosto pelo voleibol começou 
muito cedo, ainda em ambiente 
familiar. Iniciou a sua formação 
como atleta federado com o trei-
nador Mário Lourenço. Deu nas 
vistas nos escalões de formação 
representando desde cedo as se-
leções base nacionais. 

Jogou no Volei Clube  e nos An-
tigos Alunos mas o seu primei-
ro momento marcante foi quan-
do foi jogar para o Sporting 
Clube de Portugal (SCP). Em Lis-
boa, cresceu como atleta e como 
pessoa e descobriu que o voleibol 
não era apenas um sonho ou uma 
paixão, mas sim, o que o tornava 

Carlos Silveira é natural 
dos Açores, tem 38 anos, 
1.96 cm e é atualmente 
treinador e 
simultaneamente atleta 
ao serviço do Clube 
Kairós. Desde criança 
deu nas vistas e 
representou os Açores  
nas seleções nacionais

completo e feliz, tornando-se 
profissional. 

Jogou ainda no Castelo da Maia 
(CMGC) e Sporting Clube de Es-
pinho (SCE). Somando 4 títulos 
de campeão nacional (1 no SCP, 2 
no CMGC e 1 no SCE) Além das 
equipas portuguesas competiu no 

estrangeiro conseguindo também 
alguns títulos (Chipre e França). 
Regressou em 2009, dividindo o 
seu tempo como treinador e atle-
ta do Clube Kairós. CS divulgou  à 
AVSM quais os seus objetivos. 
“Queremos a manutenção na pri-
meira divisão, porque só assim é 

Carlos Silveira, jogador e treinador ao serviço do Clube Kairós

CAMPEONATO DE ILHA 
22 e 23 de fevereiro de 2014 
INICIADOS FEMININOS 
CARP (0) - (0) IVA 
(0-0; 0-0; 0-0) 
 
ESRG-B (2) - (3) VCSM 
(25-18; 23-25; 15-25; 25-10; 11-15) 
 
ESRG-A (0) - CDRI (3) 
(0-25; 0-25; 0-25) 
 
CEVF (0) - (3) CLK 
(15-25; 22-25; 25-27) 
 
CARP (0) - (3) VCSM 
(0-25; 0-25; 0-25) 

ESRG-B (3) - (2) IVA 
(16-25; 16-25; 25-19; 26-24; 15-11) 
 
ESRG-A (0) - (3) CLK 
(0-25; 0-25; 0-25) 
 
CEVF (0) - (3) CDRI 
(8-25; 20-25; 16-25) 
 
CLASSIFICAÇÃO INICIADOS  
FEMININOS 
1.º CDRI/ 2.º CLK/ 3.º VCSM/ 4.º ESRG-B/ 
5.º IVA/ 6.º CEVF/ 7.º CARP/ 8.º ESRG-A 
 
INICIADOS MASCULINOS 
CLK (0) - (3) AAA 
(0-25; 0-25; 0-25) 

CLASSIFICAÇÃO INICIADOS  
MASCULINOS 
1.º AAA/ 2.º CLK 
 
SENIORES MASCULINOS 
CLK-B (3) - (0) IVA-B 
(25-19; 25-21; 26-24) 
 
CLASSIFICAÇÃO SENIORES  
MASCULINOS 
1.º CLK-B/ 2.º IVA-B

DIREITOS RESERVADOS

possível o contato com os melho-
res, e é com os melhores que 
aprendemos e tentamos aplicar 
no nosso clube”. Falou ainda do 
futuro da modalidade. “Eu penso 
que o voleibol neste momento está 
no recomeço de uma afirmação, 
pelo trabalho que tenho visto nos 
escalões de formação. Há uma 
preocupação cada vez maior por 
parte dos clubes para ter corpos 
técnicos à frente destes escalões, 
pessoas ligadas à modalidade. 
Fora isso cada vez mais aparecem 
miúdos mais novos para pratica-
rem a modalidade. O único pro-
blema local é a lei que define o que 
é um jogador açoriano, um pon-
to do desporto que deve ser re-
visto o mais rápido possível” ex-
plicou o atleta. Em relação ao 
futuro CS? “Neste momento a ní-
vel de projetos acabo por ter uma 
visão de estar num clube, com o 
pavilhão cheio de gente, com pu-
blicidade à volta, entretenimen-
to, no sentido que as pessoas 
quando de lá saírem estarem sa-
tisfeitas com o espetáculo des-
portivo”. A AVSM agredece o tes-
temunho de um dos melhores 
jogadores nacionais. � 

Campeonatos 
Regionais
São Miguel irá receber e organi-
zar a primeira fase dos campeo-
natos regionais, nos escalões de 
juvenis e juniores masculinos no 
mês de março e iniciados femi-
ninos, no mês de abril. Nesta 
competição organizada em casa, 
São Miguel  irá ser representada 
por uma equipa de iniciados fe-
mininos (ainda por apurar) e 
por duas equipas masculinas re-
presentantes de ilha nos esca-
lões de juvenis e juniores. Nos 
juvenis masculinos as equipas 
representantes são a  Associação 
dos Antigos Alunos (AAA) e As-
sociação Desportiva e Cultural 
da Povoação (ADP).  

Em juniores masculinos os 
AAA e o Clube Kairós (CLK)  se-
rão as equipas participantes de 
São Miguel.   

Nos restantes escalões a dis-
puta do campeonato regional 
será feita fora de São Miguel, na 
busca dos melhores resultados 
para garantir a passagem à 3ª 
fase (final) desta competição, 

que irá definir a melhor equipa 
dos Açores no respetivo escalão. 

Em seniores, o campeonato re-
gional masculino será realizado 
na ilha mais ocidental  (ilha das 
Flores), pelo CLK e em femininos 
na ilha de São Jorge, pelo Clube 
Internacional Volei Açores (IVA) 
já no próximo mês de março. 

O CLK,  equipa campeã no es-
calão de juniores femininos des-
locar-se-á à ilha Graciosa no 
mês de abril para disputar tam-
bém esta competição. 

No escalão de iniciados mas-
culinos, os AAA, equipa vence-
dora do campeonato de ilha irá 
competir na ilha de São Jorge  
no mês de abril.  

Para terminar Clube K e In-
ternacional Volei Açores, dispu-
tam a única vaga de apuramen-
to da representante do escalão 
de juvenis femininos , para o 
campeonato regional que irá 
acontecer na ilha do Faial,  no 
próximo mês de abril. 

Antes desta competição as 
equipas poderão ultimar porme-
nores no Torneio  Augusto Cava-
co, atualmente a decorrer. � 

DIREITOS RESERVADOS

A. Alunos campeões em três escalões
A Associação Antigos Alunos 
(AAA) sagrou-se campeã em 
três escalões no presente cam-
peonato de ilha. O bom traba-
lho que tem vindo a ser desen-
volvido pelo clube nestas 
camadas jovens de formação, 
todo o esforço, dedicação dos 
atletas e equipa técnica revela-
ram-se compensadores nesta 
época desportiva. A equipa de 
iniciados masculinos ao coman-
do técnico de Carlos Reis e Hu-

go Cordeiro irá representar a 
ilha de São Miguel no campeo-
nato regional na ilha de São Jor-
ge confrontando-se com a equi-
pa da casa e da ilha de Santa 
Maria de 11 a 13 de abril. Já os 
escalões de juvenis e juniores 
masculinos orientados por An-
dré Faustino e Ricardo Andrade 
irão disputar o campeonato re-
gional em casa, no complexo 
desportivo das laranjeiras. Os ju-
venis irão fazer frente às equipas 

das ilhas de Santa Maria, Faial e 
também da Associação Cultural 
Desportiva da Povoação, vice 
campeã no campeonato de ilha 
de São Miguel entre os dias 20 e 
23 de março. No escalão de ju-
niores masculinos, os AAA irão 
defrontar o campeão da ilha Ter-
ceira e também o vice-campeão 
no campeonato de ilha de São 
Miguel, a equipa do Clube Kai-
rós entre os dias 28 a 30 de mar-
ço.A AVSM deseja boa sorte. � AAA - Juvenis Masculinos
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