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COORDENAÇÃO ASSOCIAÇÃO VOLEIBOL DE SÃO MIGUEL

XXI Torneio de Voleibol de Praia

Este marco do desporto regional, 
tem um papel fundamental na evo-
lução do voleibol, por se destacar na 
praia como um evento único de di-
vulgação e promoção da modalida-
de, que se comprova pela quanti-
dade de público presente e pela 
atenção que reúne da imprensa (Rá-
dios e Jornais regionais). 

À semelhança de anos anteriores 
a participação foi elevada, com mais 
de oitenta praticantes em apenas 
três dias e juntou outras dezenas, no 
público presente, que assistiu a jo-
gos de elevada competitividade e in-
teresse, sobretudo nos jogos das fi-
nais, que se realizaram no último 
dia de prova, finalizando com o es-
calão sénior masculino. 

Tendo em conta as característi-

Câmara Municipal de 
Ponta Delgada e 
Associação de Voleibol de 
São Miguel, dinamizaram 
a promoção da 
modalidade, na  XXI 
edição do Torneio de 
Voleibol de Praia 2014, 
que se realizou na praia 
das Milícias, entre os dias 
18 e 20 de julho

cas especiais desta modalidade, 
a Associação de Voleibol de São 
Miguel, tem como principais ob-
jetivos: 1) “Estender” a época des-
portiva para atletas e árbitros, di-
minuindo o desfasamento entre o 
final de um período desportivo e 
início do seguinte; 2) Estimular 
a prática desportiva e promover 
a modalidade aos jovens não pra-
ticantes; e 3) Constituir um mo-
mento simbólico de encerramen-
to da época desportiva, reunindo 

em ambiente saudável a “família 
do voleibol”.  

Os números confirmam o suces-
so  deste evento, com a presença de 
39 equipas inscritas,  envolvendo 86 
atletas, que disputaram um total de 
70 jogos nos escalões de Iniciados a 
Seniores, masculinos e femininos.  

A nível competitivo tem-se ob-
servado um aumento qualitati-
vo significativo, que se justifica 
pela presença crescente de atletas 
com participações em competi-

ções de nível nacional e interna-
cional. Por sua vez, este fator tem 
sido um importante elemento de 
motivação para os participantes 
dos escalões de formação, que 
procuram disputar o seu lugar 
neste grupo de elite. 

Destaque novamente para o fun-
damental apoio da Câmara Muni-
cipal  de Ponta Delgada, assim como 
do site SPOTAZORES, que possi-
bilitou a transmissão em direto de 
todos os jogos do torneio online. � 

XXI Edição do Torneio de Voleibol de Praia - 1 a  de julho - Praia das Milícias

CLASSIFICAÇÃO DO  
XXI TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA 
 
SENIORES MASCULINOS 
1º LUGAR  
(J.Campino/C.Silveira)  
 2ª LUGAR  
(V.Ferreira/E.Andrade) 
 3º LUGAR  
(Tiago Melo/João Pimentel) 
JUNIORES  MASCULINOS 
1º LUGAR 
 (Diogo Cortêz/Tiago Melo)  
2º LUGAR 
 João Resendes/João Aragão)  
3º LUGAR  
(José Medeiros/Válter Guiherme)                                                                                                                                                                                                                                                                      

JUNIORES FEMININOS 
1º LUGAR  
(Carolina Sebastião/Filipa Rodrigues)  
2º LUGAR  
(Vânia Leite/Mafalda Melo)  
3º LUGAR  
(Sofia Borges/Inês Ricardo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
JUVENIS MASCULINOS 
1º LUGAR  
(Andre Moura/Francisco Teixeira) 
 2º LUGAR  
(João Pessanha/Francisco Miguel)  
3º LUGAR  
(Bernardo Neves/Rodrigo Cabral)  
 4º LUGAR  
(José Medeiros/Válter Guiherme)      
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

JUVENIS FEMININOS 
1º LUGAR 
 (Mariana Furtado/Margarida Medeiros) 
2º LUGAR 
(Mariana Machado/Inês Melo)     
INICIADOS FEMININOS 
1º LUGAR  
(Mariana Furtado/Margarida  
Medeiros/Inês Costa Melo )  
 2º LUGAR 
 (Ana Medeiros/Marta Costa/Donária  
Silvestre)

Regional de 
míni voleibol
A Associação de Voleibol de 
São Miguel, que se fez repre-
sentar no Encontro Regional 
de míni voleibol (ERM) com as 
suas campeãs, respetivamente 
no masculino e feminino, a As-
sociação dos Antigos Alunos e o 
Clube Kairós, teve uma partici-
pação meritória tendo vencido 
todos os jogos disputados em 
ambas as representações. O en-
contro decorreu na ilha Tercei-
ra, cidade de Angra do Heroís-
mo entre os dias 28 e 29 de 
Junho, no pavilhão da EBI de 
Angra do Heroísmo, onde tam-
bém ficaram alojadas todas as 
comitivas e foram realizadas as 
refeições. A maioria das equi-
pas deslocou-se por via maríti-
ma, o que para os “nossos” atle-
tas foi um problema na viagem 
de ida, com as condições de 
mar originando alguns enjoos. 
Na competição masculina esti-
veram representadas 5 ilhas 
com 5 equipas, já no feminino 
foram 9 as equipas presentes, 

apenas o Corvo não estava e a 
Associação da “casa” teve direi-
to a 2 clubes na competição. Os 
jogos foram estruturados em 
vários momentos. No feminino 
fizeram-se 2 fases: a 1ª fase 
com 2 grupos de 5 e 4 equipas, 
em que eram apurados para a 
2ª fase, e para o grupo princi-
pal, 3 e 2 equipas respetiva-
mente, que disputavam (1 vol-
ta) esta fase final. O Clube 
Kairós somou de diferencial 86 
pontos enquanto a segunda 
equipa, a Associação de Jovens 
da Fonte do Bastardo (Tercei-
ra), somou 29 pontos. No mas-
culino houve uma fase única a 
2 voltas entre as 5 equipas, os 
“Antigos Alunos” somaram 168 
pontos, no diferencial, enquan-
to a equipa mais próxima, a As-
sociação de Jovens da Fonte do 
Bastardo, somou 45 pontos. De 
referir também a inclusão do 
ERM no programa das Festas 
Sanjoaninas da cidade e a reali-
zação, sábado dia 28 de Junho, 
de um desfile no “Alto das Co-
vas” de todas as representações 
do encontro. � LUÍS ONÇA

Silveira e Campino “Reis da Praia”
A competição de seniores mascu-
linos é a única prova que se realiza 
de acordo com o quadro oficial das 
competições de praia e que consis-
te numa estrutura  em árvore, na 
qual as duplas deverão vencer os 
seus adversários para passar à fase 
seguinte, sendo eliminada somen-
te à segunda derrota. 

Aguardavam-se bons jogos e os 
vencedores da última edição, Car-
los Silveira e João Campino, só se 

depararam com algumas dificul-
dades no jogo contra a dupla Hugo 
Sousa e Luís Sousa, terminado o set 
com o resultado de 21-18. No jogo 
seguinte a experiência da dupla per-
mitiu uma vitória  confortável so-
bre os jovens Tiago Melo e João Pi-
mentel, que apesar da derrota 
foram a surpresa do torneio, ao clas-
sificar-se no 3º lugar.  

No último dia, a meia final com 
a dupla António Ferreira e Diogo 

Medeiros, só foi decidida após o 3º 
set, com o resultado de 2-1 em sets,  
tendo sido a grande final, disputa-
da frente aos ex-vencedores e fina-
listas Valdemar Ferreira e Eduar-
do Andrade, que competiram como 
dupla pela primeira vez e propor-
cionaram momentos competitivos 
muito interessantes, mas porém in-
suficientes, face á maior experiên-
cia dos atuais bicampeões Silveira 
e Campino. � Silveira e Campino, bicampeões
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