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COORDENAÇÃO ASSOCIAÇÃO VOLEIBOL DE SÃO MIGUEL

Campeões de Mini Voleibol  
2013-2014

Temos campeões no escalão de 
Minivoleibol. O campeonato de 
minivoleibol teve a sua última pá-
gina, para a versão 2013/2014, no 
dia 10 de Maio no pavilhão do 
complexo desportivo das laran-
jeiras. As equipas que perfilaram 
foram as das séries que disputa-
vam o título masculino e femini-
no e as da série que disputava os 
lugares finais da tabela. Dando 
continuidade ao encontro realiza-
do no dia 03 de maio, as equipas 
das séries que disputavam o pódio 
realizaram os jogos finais a 2 vol-
tas, tendo jogado um total de 4 jo-
gos entre cada equipa. E a tendên-
cia manteve-se. Na competição 
feminina o favoritismo era claro da 
equipa que durante toda a época 
provou ser a mais consistente e evo-
luída, a equipa C do Clube K, dei-

Foram encontradas as 
equipas campeãs da 
Associação de Voleibol de 
São Miguel e que irão 
representar as cores da 
ilha no Encontro 
Regional de Minivoleibol 
de 27 a 29 de junho,  
na ilha Terceira

xando apenas lugar a que as equi-
pas da Ribeira Grande do CDE Os 
Fuseiros (CDEF) e da Escola Se-
cundária da Ribeira Grande 
(ESRG) pudessem sonhar com o 
patamar abaixo. Nesta competição 
a 2, as “Fuseiras” foram melhores 
nos pontos, apesar da igualdade 
entre vitórias e derrotas. Já a com-
petição masculina foi mais renhi-
da, dado o valor mais aproximado 
das equipas do Clube K e da As-
sociação dos Antigos Alunos 

(AAA). Os “Antigos Alunos” tra-
ziam vantagem de 2 vitórias e bas-
tava a vitória no 3º jogo contra o 
Clube K, o que veio a acontecer, co-
memorando assim o titulo. O 3º 
lugar foi ocupado pela equipa da 
Associação Desportiva da Povoa-
ção (ADP). Desta forma as equipa 
que irão representar a Associação 
de Voleibol de São Miguel no En-
contro Regional de Minivoleibol 
serão o Clube K (CLK)  e a Asso-
ciação dos Antigos Alunos (AAA). 

Mas o minivoleibol tem mais vida, 
e a classificação final do campeo-
nato ficou assim definida; no femi-
nino: 1º CLK C, 2º CDEF A, 3º 
ESRG A, 4º CLK B, 5º VCSM A, 6º 
VCSM B, 7º CARP, 8º VCSM C, 9º 
CLK A, 10º CDERI, 11º CDEF B, 
12º ESRG B, 13º CDIVA. Na com-
petição masculina: 1º AAA, 2º CLK, 
3º ADP,  4º CDEF, 5º CDIVA. �  
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CLASSIFICAÇÃO 
CAMPEONATO REGIONAL 2014 
 
SENIORES FEMININOS 
 
1º CDESM (SANTA MARIA) 
2º C.D. INTERNACIONAL VOLEI  
AÇORES 
3º CBSC (FAIAL) 
 
SENIORES MASCULINOS 
 
1º AJFB (TERCEIRA) 
2º CDEF (FLORES) 
3º CLUBE KAIROS 

JUNIORES FEMININOS 
 
1º AJFB (TERCERIA) 
2º CLUBE KAIROS 
  
JUNIORES MASCULINOS 
 
1º AJFB (TERCERIA) 
2º CDM (SANTA MARIA) 
 
JUVENIS  FEMININOS 
 
1º CLUBE KAIROS 
2º AJFB (TERCERIA) 
 

JUVENIS MASCULINOS 
 
1º ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS 
2º FCC (SÃO JORGE) 
 
INICIADOS  FEMININOS 
 
1º CLUBE KAIROS 
2º ADREP (TERCERIA) 
 
INICIADOS MASCULINOS 
 
1º CDEF (FLORES) 
2º ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS 

DIREITOS RESERVADOS

O Ensino do 
Voleibol Escolar
Após o sucesso da III edição do 
School Volei, resolvi trazer a este 
espaço uma pequena reflexão 
sobre o tema do ensino do volei-
bol escolar: Como ensina um 
professor, hoje em dia, este jogo 
complexo?  

Como sabemos é dos poucos 
jogos coletivos que tem a parti-
cularidade de existir sustenta-
ção de bola no ar sem a agarrar. 
O processo do ensino/aprendi-
zagem da modalidade para 
cada jovem poderá ser agrupa-
do em três vertentes diferencia-
das, nomeadamente, o desporto 
federado, o desporto escolar e 
as aulas de educação física na 
escola. No primeiro caso, o le-
que de crianças e jovens tem 
possibilidades de ter maior car-
ga horária do jogo, através do 
treino e competição fora da es-
cola. Estes são claramente pri-
vilegiados relativamente aos 
outros em contexto escolar, aca-
bando por assumir quase todas 
as ações do jogo. Já no caso de 

desporto escolar, existem mui-
tas indefinições na alternativa 
aos Jogos Desportivos Escola-
res (JDE) por parte da tutela, as 
próprias Atividades Desporti-
vas Escolares (ADE) não pro-
movem a disputa saudável entre 
as diferentes Unidades Orgâni-
cas, de qualquer maneira servirá 
sempre como um complemento 
ao desenvolvimento do jovem 
jogador de voleibol. Os JDE e 
ADE poderiam funcionar em 
moldes diferentes, favorecendo 
a competição e jogo reduzido ou 
formal. No terceiro e último 
caso, será o que abrange mais 
crianças e jovens e onde a pro-
blemática aumenta drastica-
mente, pois a maioria dos alu-
nos não tem qualquer contacto 
com a modalidade, participa 
pouco ou quase nada nos jogos 
formais de 6 contra 6. Centran-
do a minha análise neste ponto 
e não querendo impor qualquer 
tipo de opinião, simplesmente 
deixar aos leitores algumas 
ideias que possibilitem planifi-
car, corrigir, analisar, avaliar ou 
refletir. � PROF. RICARDO OLIVEIRA

Campeonato Regional 2014
Terminada a competição  regional 
de voleibol no passado dia 9 e 10 de 
Maio, clubes e associações realizam 
o balanço da época desportiva 2013-
2014 e iniciam o seu processo pre-
paração para o próximo ano. 

A Associação de Voleibol de São 
Miguel, esteve presente em todas as 
fases finais, de todos os escalões  de 
iniciados  a seniores, exceto junio-
res masculinos, tendo vencido a pro-
va em três escalões:  Juvenis Mas-

culinos (Associação dos Antigos 
Alunos); Juvenis Femininos (Clu-
be Kairós); Iniciados Femininos 
(Clube Kairós), igualando o mesmo 
número de provas da Associação de 
Voleibol da Ilha Terceira. 

Destaque positivo também para 
as equipas representantes das ilhas 
mais ocidentais e  orientais do ar-
quipélago, pela conquista da com-
petição em seniores femininos 
(Clube Desportivo Escolar de San-

ta Maria) e em  iniciados mascu-
linos (Clube Desportivo Escolar 
das Flores). 

A conclusão deste ano desporti-
vo, culmina com o Encontro  Re-
gional de Mini Voleibol, que se rea-
liza entre 27 e 29 de Junho, na ilha 
Terceira. 

Os clubes da AVSM, reúnem-se 
pela ultima vez para o Torneio de 
encerramento da época (Torneio de 
Aniversário), no mês de Junho. � Balanço positivo para AVSM em 1 
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