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COORDENAÇÃO ASSOCIAÇÃO VOLEIBOL DE SÃO MIGUEL

Mini Voleibol é o futuro  
da modalidade na região

Uma grande competitividade e 
um equilíbrio interessante en-
tre algumas equipas são os as-
petos que a AVSM evidencia no 
início das primeiras jornadas do 
campeonato de ilha no escalão 
de mini voleibol. 

No ano transato, Clube Kai-
rós, Clube Escolar Vila Franca 
do Campo no feminino e Asso-
ciação de Antigos Alunos, Clu-
be Kairós e Clube Desportivo In-
ternacional Volei Açores no 
masculino arrecadaram os lu-
gares do pódio neste escalão no 
final do campeonato de ilha.  

Clube Kairós no feminino 
e Associação de Antigos 
Alunos no masculino têm 
demonstrado favoritismo 
no escalão de Mini 
Voleibol, nas épocas 
findas, tanto ao nível de 
ilha como regional.  
O trabalho desenvolvido 
é para manter  
e colher os frutos

Este ano nos torneios de pre-
paração 2x2, 3x3 e 4x4 foram as 
equipas do Clube Kairós e Asso-
ciação de Antigos Alunos mais 
uma vez a alcançaram os pri-
meiros lugares.  

Com o início do campeonato 
de ilha este ano, está comprova-
do o equilíbrio entre algumas 

equipas fruto do bom trabalho 
que tem sido a ser desenvolvi-
do pelos clubes. E são estas ca-
madas de formação o nosso sus-
tentáculo de um futuro mais 
consistente na prática da moda-
lidade, pois o número de prati-
cantes inscritos tem vindo a au-
mentar nos últimos anos.  

Primeiro Encontro do Campeonato de Ilha em Mini Voleibol

CAMPEONATO DE ILHA 
INICIADOS FEMININOS 
 
1.º CDERI 
2.º CLK 
3.º ESRG-B 
4.º VCSM 
5.º  CEVF 
6.º  IVA 
7.º CARP 
8.º ESRG-A 
 
CAMPEONATO DE ILHA 
INICIADOS MASCULINOS 
 
1.º AAA | 2.º CLK 
 

CAMPEONATO DE ILHA 
JUVENIS FEMININOS 
 
1.º CLK-A 
2.º IVA-A 
3.º ESRG 
4.º CLK-B 
5.º IVA-B 
 
CAMPEONATO DE ILHA 
JUVENIS MASCULINOS 
 
 
1.º AAA | 2.º CLK  | 3.º ADP 
 
 
 

CAMPEONATO DE ILHA 
JUNIORES FEMININOS 
 
1.º CLK | 2.º VCSM | 3.º IVA 
 
 
CAMPEONATO DE ILHA 
JUNIORES MASCULINOS 
 
1.º AAA | 2.º CLK | 3.º IVA 
 
CAMPEONATO DE ILHA 
SENIORES MASCULINOS 
 
1.º CLK-B | 2.º IVA-B 

 

DIREITOS RESERVADOS

Este ano, as expectativas para 
os campeões recaem novamente 
no feminino para o Clube Kairós 
e no masculino para a Associa-
ção Antigos Alunos, mas, ainda 
faltam muitos jogos pela frente 
que vão decidir quais as equipas 
a representar a ilha de são miguel 
no encontro regional de mini vo-
leibol que será realizado na ilha 
terceira.  

Um dado a salientar é a aproxi-
mação de algumas equipas, como 
o Volei Clube de São Miguel e o 
Clube Desportivo Escolar os Fu-
seiros, Escola Secundária da Ri-
beira Grande, Associação Cultu-
ral Desportiva Povoação e Clube 
Atlético Rabo de Peixe na busca 
de um lugar no pódio.   

Pena que no panorama regio-
nal atual apenas uma equipa pos-
sa beneficiar dos apoios para a 
participação no regional. 

No próximo sábado, dia 18 de 
janeiro, realizar-se-á um próxi-
mo encontro no Complexo Des-
portivo das Laranjeiras onde a 
AVSM espera encontrar nova-
mente a competitividade, o fair 
play e o constante equilíbrio en-
tre as diversas equipas. � 

Bola  
de set
A AVSM reserva em todas as edi-
ções um espaço que possibilita dar 
a voz aos clubes, aos árbitros, téc-
nicos e mesmo atletas. 

Nesta edição um jovem técnico 
arriscou-se a responder a duas das 
questões que foram lançadas a 
esta tão larga família do voleibol 
de são miguel. 1.”Quais os objeti-
vos principais do clube para a pre-
sente época?” 2. “Qual a sua pers-
petiva/opinião sobre o estado do 
voleibol na região.” 

Hugo Mendonça, 24 anos, pro-
fessor de educação física é natu-
ral da ilha das flores, mas reside 
de momento em são miguel onde 
exerce além da sua profissão o pa-
pel de treinador do escalão de ini-
ciados femininos do volei clube de 
são Miguel. 

1. De uma forma concisa e fa-
lando especificamente sobre o 
meu escalão o clube e eu, procu-
rámos estimular na equipa valo-
res como a cooperação, trabalho 
e espírito de equipa, competiti-
vidade e motivação. De uma for-

ma mais específica pretende-se 
dotar as nossas atletas, visto que 
são um escalão de formação de 
um controlo de bola eficaz, tor-
nando-as capazes de executarem 
uma boa técnica, trabalhando  a 
receção, a defesa e distribuição.  
O desenvolvimento do gesto téc-
nico do ataque e serviço por cima 
será realizado de uma forma pro-
gressiva.  

Nestas camadas de formação o 
clube este ano tem apostado em 
vários estágios nas férias de for-
ma a proporcionar um acompa-
nhamento individual de cada atle-
ta e da equipa procurando sempre 
alcançar melhorias potenciando 
mais tarde bons resultados.  

2. Em relação à segunda ques-
tão, existem claramente  ilhas 
onde o nível de voleibol é mui-
to mais superior devido ao tra-
balho dos clubes e à importân-
cia que a modalidade adquiriu 
com o tempo no local. Existem 
algumas ilhas que com o tempo 
tem vindo a demonstrar bons re-
sultados e isso será colocado à 
prova nos regionais dos diversos 
escalões. � 

DIREITOS RESERVADOS

Micaelenses lideram Zona Açores
Decorridos oito jogos, desde o 
início do campeonato de senio-
res femininos da II Divisão 
(Zona Açores), o balanço é mui-
to positivo para as duas equipas 
de São Miguel, nomeadamen-
te o Clube K, que  lidera a clas-
sificação e o Volei Clube São Mi-
guel, que ocupa o 2º lugar. 
Porém, e apesar da proximida-
de no quadro competitivo, am-
bas as equipas surgem no topo 
da tabela classificativa com um 

historial  inteiramente distinto.  
Por um lado, a equipa do Clube 
K que surge com oito vitórias e 
nenhum set perdido, com o cla-
ro objetivo de disputar a fase fi-
nal do campeonato nacional da 
2ª divisão, com as restantes me-
lhores classificadas do conti-
nente.  

Por outro lado, o Volei Clube 
de Miguel, regressa aos  cam-
peonatos nacionais passados 
mais de vinte anos e após ter rea-

tivado o escalão de seniores fe-
mininos, no campeonato de São 
Miguel, no ano desportivo de 
2012-2013 e após superar todas 
as suas adversárias açorianas.  

Em ambos os casos, há desta-
car a semelhança da qualidade 
do trabalho dos técnicos, bem 
como a dedicação das atletas, 
que cada vez mais representam 
o esforço dos clubes, no que res-
peita ao investimento na forma-
ção de praticantes. � Volei Clube São Miguel (II Divisão)
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