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COORDENAÇÃO ASSOCIAÇÃO VOLEIBOL DE SÃO MIGUEL

TORNEIO CENTENÁRIO: 20 anos 
a promover o Voleibol e os Açores

A AVSM organizou o torneio de 
voleibol de maior tradição na re-
gião entre os dias 14 e 17 de abril 
de 2014. De Santa Maria deslo-
caram-se o Clube ANA ( juvenis 
femininos - AF e masculinos - 
AM) e o Clube Desportivo “Os 
Marienses” (AF), de São Miguel 
participaram as equipas da Asso-
ciação dos Antigos Alunos (AM), 
Clube K (iniciados femininos - IF, 
AF e AM), Volei Clube de São Mi-
guel (IF), CDE Roberto Ivens (IF),  
CDES Ribeira Grande (IF) e CD 
Internacional Volei Açores (AF). 
Por ser uma data marcante e por 
o voleibol ser uma modalidade re-
presentada nos maiores concelhos 
da ilha, decidiu a organização des-

Entre os dias 14 e 17 de 
abril, o Torneio 
Centenário  celebrou 
vinte anos de existência 
na presença de 160 
participantes que 
promoveram o Voleibol 
em diversos locais da ilha 
de São Miguel

centralizar o evento, levando a 
modalidade aos locais mais im-
prováveis como forma de promo-
ção e divulgação turística da cul-
tura e paisagem de São Miguel. 
Assim no 2º dia de competição a 

caravana do centenário passou 
pelo Nordeste e pelo pavilhão da 
Escola Básica e Secundária do 
Nordeste, sendo toda a competi-
ção disputada neste local. O 3º dia 
ficou reservado para o pavilhão do 

Fotografia de grupo do XX Torneio Centenário da AVSM

XX TORNEIO CENTENÁRIO DA AVSM 
 
COMPETIÇÃO FEMININA 
 
1º LUGAR  
Clube Kairos 
 (Juvenis Femininos) 
 
2º LUGAR 
Clube ANA  
(Juvenis Femininos) 
 
3º LUGAR 
Clube Desportivo Escolar Roberto Ivens  
(Iniciados Femininos) 
 
 

4º LUGAR 
Clube Desportivo Internacional  
Volei Açores  
(Juvenis Femininos) 
 
5º LUGAR  
Clube Kairos  
(Iniciados Femininos) 
 
6º LUGAR 
Clube Desportivo “Os Marienses”  
(Juvenis Femininos) 
 
7º LUGAR  
Volei Clube São Miguel 
 (Iniciadas Femininas) 
 

8º LUGAR 
C.D. Escola Secundária da Ribeira Grande  
 (Iniciadas Femininas) 
 
COMPETIÇÃO MASCULINA 
 
1º LUGAR 
Associação dos Antigos Alunos 
(Juvenis Masculinos) 
 
2º LUGAR 
Clube Kairos 
(Juvenis Masculinos) 
 
3º LUGAR 
Clube ANA 
(Juvenis Masculinos)

DIREITOS RESERVADOS

CDIVA em São Roque, Ponta Del-
gada. O 1º e último dia foram dis-
putados na “casa” habitual desta 
competição, o pavilhão das La-
ranjeiras. Neste sentido, foi fun-
damental o apoio dado pela Di-
reção Regional do Turismo, 
Câmara Municipal do Nordeste, 
Serviço de Desporto de São Mi-
guel e CDIVA, que se tornaram 
parceiros deste evento, permi-
tindo que a prova se realizasse 
nestes três locais. Assim no final 
da competição o pódio traduz o 
nível diversificado da competi-
ção, a equipa do CK-AM (campeã 
de ilha) ficou em 1º lugar, segui-
da pela equipa do Clube ANA e 
na ultima posição do pódio ficou 
o CDE Roberto Ivens  que supe-
rou as expetativas disputando um 
dos melhores jogos do torneio 
contra a equipa do CDIVA. Já no 
masculino a superioridade foi 
para os Antigos Alunos, tendo ce-
dido apenas 1 set ao CK durante a 
competição que ocupou a 2ª po-
sição da tabela.   

Por lapso na edição anterior 
desta página do info volei não foi 
referida a participação do CDIVA 
neste torneio, pelo que expressa-
mos as nossas desculpas. � 

Bola  
de Set
Falamos com o presidente do 
Clube Desportivo Internacional 
Volei Açores (CDIVA), Arsénio 
Medeiros (AM). AVSM- Como 
apareceu na modalidade? “Apa-
reci na modalidade quando ti-
nha quinze anos de idade, no 
ano de 1984. Morava nos Bairros 
Novos, onde quase todos os 
meus amigos jogavam voleibol, 
referencio até alguns: “Emanuel 
Cordeiro, João Felix, Roberto 
Cordeiro, Mancha, Breno Mira, 
etc.. “ O bichinho entrou e conti-
nuou até hoje com amor à cami-
sa.”AVSM- Existem diferenças 
no voleibol daqueles dias e o 
atual? (AM) “Sim, sem dúvida 
alguma que o voleibol de hoje é 
diferente. Nós, equipa, andáva-
mos quilómetros, a pé, para jo-
gar. Os equipamentos eram 
sempre os mesmos. Tínhamos 
que lavar, às vezes, de um dia 
para o outro e ainda doentes ía-
mos jogar. Hoje em dia, desloca-
mo-nos à casa dos atletas e por 
vezes, nem mesmo assim apare-

cem. E o que mais noto é que 
trocam constantemente de mo-
dalidade.” AVSM- E os Projetos 
para o futuro do C.D.I.V.A.? AM 
“Os projetos para o futuro do 
I.V.A são: construir o nosso cen-
tro de estágio, no qual podere-
mos receber equipas de fora da 
nossa ilha e construir a nossa 
sede. Estamos aguardar resposta 
ao pedido de apoio para darmos 
seguimento à realização dos nos-
sos projetos. Gostaríamos ainda, 
de expandir o clube para outras 
modalidades tais como: futebol 
de cinco e andebol.”AVSM - 
Como classifica esta XX edição 
do Torneio Centenário? “Classi-
fico a iniciativa da vigésima edi-
ção do torneio centenário muito 
positiva, visto que é uma mais-
valia para os atletas dos escalões 
de formação continuarem no seu 
ritmo de treinos/jogos. O nosso 
clube I.V.A também teve o prazer 
de participar no torneio e ceder 
as instalações do seu complexo 
desportivo para a realização do 
terceiro dia de jogos.”  

Continue a acompanhar as 
notícias do voleibol. � 

DIREITOS RESERVADOS

Nordeste apoia o Voleibol
Nesta XX edição do Torneio Cen-
tenário, além do apoio da Direção 
Regional de Turismo auferimos 
também do apoio da Câmara Mu-
nicipal do Nordeste, que se asso-
ciou nesta iniciativa pela primeira 
vez. Se por um lado, conseguiu-se 
descentralizar o torneio dos gran-
des centros urbanos, por outro pro-
moveu-se a modalidade no conce-
lho, e as fantásticas belezas 
naturais impares do concelho. A 

nossa equipa do Info Volei da 
AVSM teve a oportunidade de fa-
lar com o presidente, Carlos Men-
donça, para saber a sua opinião 
acerca do torneio. O autarca sub-
linhou a importância de eventos 
desportivos relevantes no conce-
lho que dinamizem os jovens, no-
meadamente o exemplo do volei-
bol, que pela terceira vez, apostou 
neste local para promover os seus 
projetos desportivos, nomeada-

mente a Formação de Monitores 
de Gira-Volei, Convívio de Volei-
bol e neste evento (TC). Aprovei-
tou ainda para realçar a convi-
vência entre todos os 
intervenientes e conhecerem um 
dos locais mais bonitos da ilha de 
São Miguel, a Ribeira dos Caldei-
rões. Ficou o desafio para no fu-
turo continuar a colaborar com 
o voleibol e de reativar as equipas 
da modalidade no concelho. � Câmara Municipal do Nordeste
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