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COORDENAÇÃO ASSOCIAÇÃO VOLEIBOL DE SÃO MIGUEL

Voleibol nos Açores: 
organização da modalidade

É no mês de julho que as Asso-
ciações de Voleibol dos Açores, se 
reuném para definir as estratégias 
a implementar na nova época des-
portiva, fazendo-se um balanço 
dos campeonatos da II divisão - 
Zona Açores e campeonatos re-
gionais dos diferentes escalões. 
Nesta reunião são igualmente  no-
meadas as associações responsá-
veis pela Comissão de Arbitragem 
Regional (atualmente AVSM - 
São Miguel), a Associação Gesto-
ra dos Quadros Competitivos 
(atualmente AVIT - Terceira) e a 
Associação responsável pela par-
ticipação das Seleções Açores nos 

O Voleibol é a segunda 
modalidade mais 
praticada nos Açores, 
com presença em todas 
as  ilhas, exceto no Corvo, 
dominando no número 
de atletas femininos. 
Contudo,  a redução dos 
apoios tem influenciado 
a evolução desta 
modalidade

Jogos das Ilhas (projeto atual-
mente interrompido). Do ponto 
de vista da promoção da modali-
dade, são definidos os eventos 
prioritários, que neste momento 
são o Torneio Centenário (AVSM) 
e  Torneio Angra Volei (AVIT), as-

sim como as ações de formação 
a frequentar pelos Agentes Des-
portivos Não Praticantes (Árbi-
tros, Técnicos e Delegados). Du-
rante o mês de setembro (no início 
da época desportiva), são defini-
dos os calendários do campeona-

Cortes às Associações Desportivas, marcam o presente e futuro do Voleibol

CAMPEONATO DE ILHA 
08 e 09 de fevereiro de 2014 
INICIADOS FEMININOS 
VCSM (3) - (1) CEVF 
(25-19; 25-18; 22-25; 25-16) 
 
IVA (3) - (0) ESRG-A 
(25-0; 25-0; 25-0) 
 
VCSM (3) - (0) ESRG-A 
(25-0; 25-0; 25-0) 
 
IVA (3) - (1) CEVF 
(25-19; 25-9; 20-25; 25-18) 
 
CLK (3) - (0) CARP 
(25-0; 25-0; 25-0) 

CRRI (3) - (0) ESRG-B 
(25-7; 25-11; 25-9) 
 
CLK (3) - (0) ESRG-B 
(25-13; 25-11; 26-24) 
 
CDRI (3) - (0) CARP 
(25-0; 25-0; 25-0) 
 
 
CLASSIFICAÇÃO INICIADOS  
FEMININOS 
1.º CDRI/ 2.º CLK/ 3.º VCSM/ 4.º ESRG-B/ 
5.º IVA/ 6.º CEVF/ 7.º CARP/ 8.º ESRG-A 
 
 
 

JUNIORES/SENIORES FEMININOS 
IVA - SF (0) - (3) CLK -JF 
(21-25; 16-25; 13-25) 
 
CLASSIFICAÇÃO   
JUNIORES/SENIORES  FEMININOS 
1.º CLK/ 2.º VCSM/ 3.º IVA 
 
 
SENIORES  MASCULINOS 
IVA -B (3) - (0) CLK -B 
(25-0; 25-0; 25-0) 
 
CLASSIFICAÇÃO  
 SENIORES MASCULINOS 
1.º CLK-B/ 2.º IVA-B

DIREITOS RESERVADOS

to regional, para todos os escalões. 
Por fim, na reunião de fevereiro, 
as Associações reuném-se com o 
Diretor Regional do Desporto 
para tomar conhecimento dos 
apoios concedidos.  

Atualmente, a maior redução  
tem-se verficado  no apoio aos Ga-
binetes Técnicos (cerca de 50%), 
que passou de 18.400,00€, em 
2011, para 9.200,00€, em 2013  
e na Atividade Local (cerca de 
40%), que passou dos 49.235,20€, 
em 2011, para os 30.731,91€ , em 
2013. Por sua vez, foi cancelado o 
apoio aos eventos desportivos 
(como o Torneio Centenário) e á 
participação das Seleções Açores 
nos Jogos das Ilhas.  

Estes cortes nos apoios afeta-
ram, o funcionamento da AVSM, 
impondo a redução do número 
de técnicos afetos e dos gastos 
administrativos. Por seu lado, 
o cancelamento do apoio às Se-
leções Açores e Torneio Cente-
nário, marcaram sobretudo um 
retrocesso na evolução dos es-
calões de formação. 

O principal aspeto positivo 
para 2014, foi a “reconquista” do 
apoio aos nacionais das equipas 
juniores. � 

Bola  
de set
Cláudia Aleixo, 46 anos, 1.52 
cm, Professora e distribuidora 
do Volei Clube de São Miguel, 
foi a convidada desta edição do 
Bola de Set. 

“Avalio a minha carreira de 
atleta como um percurso reple-
to de bons momentos e recorda-
ções, razões pelas quais  aos 46 
anos tenha o gosto de praticar a 
modalidade. O meu regresso 
após 15 anos sem treinar ou 
competir deve-se exclusivamen-
te ao grupo de trabalho e a todas 
as pessoas que atualmente fa-
zem parte do VCSM. Desde a 
capitã, treinador, dirigentes e 
atletas, todos formam um grupo 
de inexcedíveis qualidades hu-
manas e desportivas onde me 
sinto privilegiada por poder dar 
o meu contributo”, disse a atleta 
à AVSM. 

Cláudia iniciou o seu percurso 
desportivo no extinto Instituto 
de Odivelas, aos 12 anos com a 
professora Lavínia Pais, onde jo-
gou um ano como iniciada. De-

pois, por circunstâncias do desti-
no, só voltou a jogar aos 18 anos 
quando veio para São Miguel. 

“A escolha do voleibol foi fruto 
de admirar as equipas de juve-
nis e juniores que na altura o co-
légio tinha a competir. Depois, 
já em São Miguel, li uma notícia 
sobre os resultados de uma jor-
nada do campeonato de senio-
res femininos e resolvi voltar a 
tentar jogar”, explicou Cláudia. 

“O meu primeiro treinador de 
voleibol em São Miguel foi exata-
mente o Mário Lourenço que em 
1985 recebeu-me na equipa e 
deu-me a oportunidade de voltar 
a praticar a modalidade. Hoje, 29 
anos depois estamos novamente 
a trabalhar juntos e tal como na-
quela altura, em cada treino e 
jogo tenho que dar o meu me-
lhor”, acrescentou a atleta. 

“Relativamente às expetativas 
da equipa para esta época é tão-
somente manter-nos na zona 
Açores da II divisão para que as 
atletas dos escalões de formação 
do clube possam vir a viver a ex-
periência de jogar numa divisão 
nacional.” � 

Clube Kairós Campeão em Juniores Femininos
Decorridos 10 dos 12 jogos pla-
neados no presente campeonato 
de ilha no escalão de juniores fe-
mininos, o Clube Kairós sagrou-
se campeão no passado dia 02 de 
fevereiro, depois de um jogo mui-
to equilibrado com o Volei Clube 
de São Miguel. Com o pavilhão re-
pleto de gente, estas duas equipas 
proporcionaram um brilhante es-
petáculo desportivo, demons-
trando ao longo dos três sets esta-

bilidade e igualdade na pontuação, 
além de um elevado apetrecha-
mento técnico e tático, fruto do 
desenvolvimento e trabalho dos 
seus técnicos. No final, o Clube 
Kairós foi mais forte nos pontos 
decisivos e isso levou-o à vitória. 
Como vencedor do campeonato 
de ilha, o Clube Kairós será a equi-
pa representante da Ilha de São 
Miguel no Campeonato Regional 
deste escalão, que será organiza-

do na Ilha Graciosa de 24 a 27 de 
Abril. O Clube Kairós irá lutar para 
o título dentro da sua série de-
frontando-se com as equipas das 
ilhas das Flores, Pico e Graciosa. 
Caso consiga vencer esta compe-
tição regional, o Clube Kairós terá 
a oportunidade de ir representar 
a Região Autónoma dos Açores no 
Campeonato Nacional. A todas as 
atletas e equipa técnica a AVSM 
deseja uma boa sorte. � Clube Kairós - Juniores Femininos
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