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Entrevista a João Pimentel
Atleta do Clube Kairós
DIREITOS RESERVADOS

João Pimentel, 20 anos,
1.78 cm, estudante do
12.º ano do Curso de
Línguas e Humanidades
da Escola Secundária
Antero de Quental e
distribuidor ao serviço
da equipa da primeira
divisão do Clube
Kairós, foi o convidado
desta edição
João Pimentel iniciou a sua carreira no voleibol com 9 anos no
escalão do Gira Volei, como qualquer outra criança, só queria brincadeira e diversão.
“Passei toda a minha formação no Clube Kairós sendo que
no segundo ano de iniciados fui
convocado para o 1.º estágio da
Seleção Açores 2010. Esta experiência deu-me a oportunidade
de conhecer muitas pessoas e um
dos treinadores que marcou
muito a minha formação enquanto atleta e pessoa, o professor David Reis. Tive vários bons
momentos com esta modalidade, na seleção quando fomos ao

João Pimentel, jogador ao serviço do Clube Kairós
torneio na Lousã, Summer Cup,
termos obtido bons resultados e
o reconhecimento do trabalho
desenvolvido. Na época 2011/12
quando fui aos nacionais no escalão de juniores e ganhamos

um jogo frente ao Esmoriz estando a perder por 2-0. Outro
grande momento foi ter feito
parte da equipa sénior do CLK
nos jogos da fase final da A2 com
vista a subida para a A1 sendo

ainda júnior.” disse o atleta à
AVSM.
“Quanto ao futuro desta modalidade nos Açores vejo-a com bons
olhos. Vejo que realmente existem
pessoas interessadas em divulgar
o nome Açores e que cada vez
mais os clubes começam a apostar na formação. Nós temos um
problema face ao que acontece no
Continente, pois cá existem menos equipas e com isso menos
competição, apesar disso tenho a
opinião que a nossa Associação
e os clubes se têm unido de forma
a combater estas desigualdades
ano após ano, porque consigo notar que desde a minha formação
muita coisa mudou e sobretudo
para melhor.” explicou o atleta.
“Não tenho uma explicação
concreta para o porquê de ter optado pelo voleibol, mas penso que
terá sido por ser a modalidade
desportiva em que me senti melhor e tive mais apetência. A presença do meu pai e dos inúmeros
amigos que vêm comigo desde os
escalões de formação ajudaramme nessa integração. O voleibol
proporcionou-me grandes momentos e ajuda-me a crescer a nível pessoal”, acrescentou o atleta
à AVSM. 

Campeonato
Regional
de Seniores
Nos dias 7, 8 e 9 de março realizou-se na Ilha de São Jorge o
campeonato regional no escalão
de seniores femininos. O Clube
Desportivo Internacional Volei
Açores (IVA) foi a equipa representante da Ilha de São Miguel.
Nesta competição participaram seis clubes dos Açores, nomeadamente Clube Desportivo
Escolar de Santa Maria; Clube
Desportivo Internacional Volei
Açores (São Miguel); Castelo
Branco Sport Clube (Faial);
Terceira Automóvel Clube ; Futebol Clube Marítimo Velense
(São Jorge) e Clube Desportivo
Ribeirense (Pico).
A prova foi organizada em regime concentrado, tendo na 1ª
fase competido CDIVA , TAC e
CDR no grupo 1 e CDESM ;
CBSC ; FCMV no grupo 2. Na 3ª
fase (final), competiram entre si
os primeiros, segundos e terceiros classificados dos 2 grupos.

Resultados&Classificações
CAMPEONATO DE ILHA

TORNEIO AUGUSTO CAVACO

CAMPEONATO REGIONAL

CLASSIFICAÇÕES FINAIS
INICIADOS FEMININOS

RESULTADOS FINAIS
JUVENIS MASCULINOS

CLASSIFICAÇÕES FINAIS
SENIORES FEMININOS

1º CLK
(CAMPEÃ DE ILHA)
2º CDERI
3º ESRG-B
4º VCSM
5º CDIVA
6º CEVF
7º CARP
8º ESRG-A

AAA (2) - CLK (0)
25 - 19
25-15
CLASSIFICAÇÕES FINAIS
JUVENIS MASCULINOS
1º AAA
2º CLK

1º CLUBE DESPORTIVO ESCOLAR
DE SANTA MARIA
2º CD INTERNACIONAL VOLEI
AÇORES
3º CASTELO BRANCO SPORT CLUBE
4º TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE
5º FUTEBOL CLUBE MARÍTIMO
VELENSE
6º CLUBE DESPORTIVO RIBEIRENSE

Clube Académico de Bragança estagia nos Açores

Clube Académico de Bragança

O Clube Académico de Bragança, esteve pela segunda vez na
Ilha de São Miguel na realização
do seu segundo Estágio.
Entre os dias 26 de fevereiro
e 05 de março uma comitiva de
15 a 20 elementos com atletas
dos escalões de juvenis e iniciados femininos deslocaram-se
para São Miguel defrontando-se
com as equipas locais e participando num torneio organizado
pelo Clube Desportivo Interna-

cional Volei Açores (IVA) . Neste torneio, realizado no Pavilhão
do IVA participaram as duas
equipas do escalão de juvenis do
IVA, a equipa de Iniciados Femininos do Volei Clube de São
Miguel (VCSM) e a equipa continental. A nível classificativo em
4.º lugar ficou o Clube Académico de Bragança, 3.º lugar IVAB; 2.º lugar VCSM e em 1.º lugar
IVA-B.
Depois de uma experiência

fantástica vivida no ano anterior
na Ilha de São Miguel, este clube que há três anos que se dedica ao voleibol e tratando-se de
uma modalidade com pouca expressão na região de Bragança
julga necessário compensar as
atletas pelo seu esforço e evolução permitindo que possam
continuar a crescer, premiando-as novamente este ano com
esta experiência única, um estágio nos Açores. 

Tendo o representante da ilha
de Santa Maria vencido a prova,
após jogo com CDIVA, de São
Miguel, que se consagrou vice
campeão. O 3º e 4º lugar foram,
respetivamente, para CBSC do
Faial e TAC da Terceira e por fim
o 5º e 6º lugar para FCMV (São
Jorge) e CDR (Pico).
Este fim de semana (14 a 16 de
março) é a vez dos seniores masculinos, disputarem a prova regional, na ilha das Flores. A
competição será organizada nos
mesmos moldes em que se realizou a prova feminina do mesmo
escalão, ficando agrupadas as
equipas da Associação de Jovens
da Fonte do Bastardo (Ilha Terceira), Clube ANA (Ilha de Santa
Maria) e clube representante da
ilha de São Jorge, no grupo 1.
A equipa da casa (Clube Desportivo Escolar das Flores), Associação Desportiva e Cultural
dos Bombeiros da Horta (Ilha
do Faial) e o representante da
ilha de São Miguel (Clube Kairós), compõem o grupo 2.
Os jogos das finais (para apuramento do campeão dos Açores) serão no dia 16 de março. 

