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Início do Campeonato  
de Ilha do Mini Voleibol

No passado dia 23 de novembro, 
foi realizado o último torneio de 
preparação, no Complexo Des-
portivo das Laranjeiras, desta fei-
ta foi o 4x4 para ambos os géne-
ros.  Estes torneios de preparação 
tiveram como principal objetivo 
preparar todos as equipas para  o 
Campeonato de Ilha e Apura-
mento para o Encontro Regional 
de Minis.  

A participação neste último tor-
neio de preparação foi novamente 
numerosa, com 37 equipas neste  
torneio 4x4, sendo 27 pertencen-
tes ao género feminino e 10 equi-
pas ao masculino, totalizando cer-
ca de 150 atletas inscritos.  

Em relação à classificação final 

O Torneio de Preparação 
4x4 foi o último torneio 
antes do início do 
Campeonato de Ilha para 
apurar a equipa que 
representará São Miguel 
no Encontro Regional de 
Mini Voleibol a realizar-se 
na Ilha Terceira  
em junho próximo

do torneio 4x4, o pódio femini-
no ficou organizado da seguinte 
forma: 

Em 4.º lugar Érica Soares, Mi-
riam Soares, Mónica Figueiredo e 
Joana Melo do VCSM; 3.º lugar 
Maria Macedo, Ana Sousa Medei-
ros, Maria Francisca Amaral e Ma-
dalena Cabral do CLK; 2.º lugar  
Madalena Cunha, Joana Índio, 
Marta Bettencourt e Joana Borges 
do CLK e 1.º lugar Bianca Lima, Fi-
lipa Neto, Ana Carolina Moreira e 
Margarida Frazão do CLK. 

No setor masculino, o pódio 
ficou organizado da seguinte 
forma: 4.º lugar Tiago Linhares, 
Miguel Ponte, Rui Raposo e 
Henrique Carreiro do ADP; 3.º 
lugar Vasco Luz, Francisco Me-
deiros, Vítor Medeiros e Miguel 
Pacheco do AAA; 2.º lugar Pe-
dro Moreira, Henrique Pache-
co, Francisco Tavares e Rodrigo 
Medeiros do AAA e em 1.º lugar 
André Medeiros, Afonso Mar-
tins, Jorge Melo e João Medei-
ros do CLK.  

No próximo dia 14 de dezembro  
realizar-se-á o inicio do Campeo-
nato de Ilha, agora sempre em for-
mato competitivo 4x4. Estes pri-
meiros jogos já a somarem pontos 
estão agendados para as instala-
ções desportivas da Escola Se-
cundária da Ribeira Grande das 
13:30 às 18:00 com todas as 5  
equipas masculinas e 13 femini-
nas que disputam a competição 

Venha apoiar o Voleibol, o seu 
Clube e as mais recentes esperan-
ças do voleibol micaelense.� 

CAMPEONATO DE ILHA 
30 DE NOVEMBRO DE 2013 
INICIADOS FEMININOS 
CDRI (3) - ESRG-B (0)  
(25-13 ; 25-15;25-18) 
CEVF (1) -VCSM (3) 
(19-25; 19-25; 25-22; 11-25) 
IVA (3) - ESRG-A (0) 
(25-11; 25-20; 25-12) 
CLK (3) - CARP (0) 
(25-0; 25-0; 25-0) 
CLK (3) - ESRG-B (1) 
(25-22 ; 25 - 13 ; 23 -25; 25-19) 
CDRI (3) - CARP (0) 
(25-0; 25-0; 25-0) 

VCSM (3) - ESRG-A (0) 
(25-7; 25-10; 25-15) 
 
CLASSIFICAÇÃO 
INICIADOS FEMININOS 
1.º CDRI/ 2.º CLK/  3.º VCSM/ 4.º ESRG-
B/ 5.º CEVF/ 6.º IVA/ 7.º ESRG-A/ 8.º 
CARP) 
  
CAMPEONATO DE ILHA 
30 DE NOVEMBRO DE 2013 
INICIADOS MASCULINOS 
AAA (3) - CLK (1) 
(25-8; 25-15; 25-27; 25-18) 
 

CLASSIFICAÇÃO 
INICIADOS  MASCULINOS 
1.º AAA/ 2.º CLK 
 
CAMPEONATO DE ILHA 
02 DE DEZEMBRO DE 2013 
JUNIORES FEMININOS 
 
CLK (3) -VCSM (1) 
(14-25; 25-20; 25-16; 25-12) 
 
CLASSIFICAÇÃO 
JUNIORES FEMININOS 
1.º CLK/ 2.º VCSM/ 3.º IVA

DIREITOS RESERVADOS

Formação 
Escolinhas
 Foi no passado sábado, dia 30 
de Novembro, que a Associa-
ção de Voleibol de São Miguel, 
organizou a habitual forma-
ção para Monitores de Escoli-
nhas do Desporto / Gira Volei. 
Esta ação de formação reali-
zou-se no pavilhão da Escola 
Básica e Integrada Canto da 
Maia, entre as 14h00 e as 
17h00, contando com a pre-
sença de cerca de uma dezena 
de participantes que estão a 
dar os primeiros passos na 
modalidade. 

Nesta sessão teórica e práti-
ca, os preletores e membros 
do gabinete da AVSM, Prof. 
Ricardo Oliveira, Professor 
Luís Onça e Professor João 
Ourique, efetuaram uma 
abordagem ao projeto regio-
nal e nacional do Gira Volei, 
definindo metas e estratégias 
para o desenvolvimento das 
competências de jogo, nomea-
damente ao nível da técnica 
do passe (“toque de dedos”), 

único gesto técnico adotado 
neste nível de jogo.  

Uma vez que o público alvo 
são os alunos do 1º ciclo , 
com idades compreendidas 
entre os 6 e os 10 anos de ida-
de, foi facultado a todos os 
monitores um dossiê digital 
com propostas metodológi-
cas de exercícios, progressões 
pedagógicas e vídeos de-
monstrativos do ensino do 
voleibol adequados a esta fai-
xa etária. 

Tendo em conta o interesse 
da AVSM em estender a práti-
ca da modalidade por toda a 
ilha de São Miguel, será reali-
zado no próximo dia 07 de De-
zembro (Sábado), mais uma 
formação na Escola Básica e 
Secundária do Nordeste, por 
volta das 14h00. 

Através desta formação pre-
tende-se mostrar o voleibol 
como uma modalidade de 
abordagem fácil, divertida e 
competitiva, capaz de contri-
buir para o desenvolvimento 
integral das crianças. � 

Projeto “Fénix” em Ponta Garça
A Associação de Voleibol de São 
Miguel irá realizar no próximo 
sábado dia 7 de dezembro das 
10h00 às 12h00, o terceiro en-
contro de escolinhas de despor-
to de voleibol para os núcleos de 
Vila Franca do Campo, mais 
concretamente para os da fre-
guesia de Ponta Garça. Assim 
sendo além dos núcleos existen-
tes neste local participam na ati-
vidade as turmas do 2º ano de 
escolaridade da EBI de Ponta 

Garça incluídas no Projeto “Fé-
nix”. Este projeto tem a particu-
laridade de os alunos trabalha-
rem por níveis de aprendizagem 
diferenciados e  com um acom-
panhamento mais individuali-
zado de cada aluno, “ninhos” de 
apoio pedagógico. A AVSM re-
solveu associar-se à iniciativa, 
já que as suas atividades fun-
cionam por níveis de aprendi-
zagem. Os “benjamins” traba-
lham em estações lúdicas, os 

“aprendizes” em jogos de 1 con-
tra 1 e  “giras” em jogos de 2 con-
tra 2, no final será servido um 
pequeno lanche oferecido pela 
AVSM.  A busca de Mais Suces-
so está partilhada quer no des-
porto, quer no ensino. O treino 
e a superação de desafios, difi-
culdades e conquistas estão sem-
pre presentes. Assim sendo con-
vidamos todos os encarregados 
de educação a participarem nes-
ta iniciativa. � AVSM colabora com “Fénix”
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