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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

Conquista da Supertaça em Voleibol Sénior Masculino – Associação de 

Jovens da Fonte do Bastardo 

 

No passado dia 1 de outubro a Associação de Jovens da Fonte do Bastardo 

conquistou a Supertaça de Voleibol sénior masculino, no que se constitui como 

mais um grande feito deste clube no panorama desportivo nacional. 

 

A Supertaça é o primeiro troféu oficial disputado da época. No Pavilhão de Santo 

Tirso, a Associação de Jovens da Fonte do Bastardo impôs-se ao Campeão 

Nacional vencendo por 3-1 o Sport Lisboa e Benfica. 

Desta forma, a Associação de Jovens da Fonte Bastardo junta ao seu palmarés, 

pela primeira vez, a Supertaça de Voleibol, juntando-a aos outros títulos 

nacionais já conquistados da Divisão A2, da Divisão A1, da Divisão de Elite A1 

e da Taça de Portugal.  

 

A Associação de Jovens da Fonte do Bastardo é uma associação sem fins 

lucrativos, fundada a 21 de outubro de 1975, sedeada na Freguesia da Fonte do 

Bastardo, no Concelho da Praia da Vitória. Tendo sido o principal objetivo da sua 

fundação o da promoção desportiva, cultural, recreativa e social da juventude em 

particular e do povo em geral da freguesia da Fonte do Bastardo, em muito essa 

fronteira já terá sido ultrapassada.  

Esta coletividade é hoje uma referência no panorama desportivo nacional, na 

modalidade de voleibol, representando ao mais alto nível a Região Autónoma 

dos Açores nas competições nacionais e europeias.  

Acresce ainda sublinhar que o projeto desportivo da Fonte do Bastardo não se 

resume à equipa de seniores masculinos de voleibol. A formação é também uma 

aposta forte deste Clube, quer pela prática desportiva regular que propicia a 

muitos jovens, pelas várias vitórias nas provas locais e regionais quer ainda pela 

chamada de jovens às seleções nacionais. 

Além dos méritos desportivos, reconhece-se também o mérito pelo trabalho de 

âmbito social e educativo desenvolvido em prol da comunidade onde se insere, 

contribuindo assim para a formação integral dos muitos praticantes da 

modalidade enquanto atletas e enquanto cidadãos.  
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Saudamos, assim, esta instituição, os seus atletas, equipa técnica, órgãos 

sociais, patrocinadores, apoiantes e simpatizantes e todos aqueles que ao longo 

dos seus quase 50 anos de existência contribuíram para que fosse possível 

conquistar mais este importante título, a Supertaça de Voleibol masculino, 

primeiro título oficial da época, que muito honra a Região Autónoma dos Açores.  

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista Açores propõe um voto de congratulação pela 

conquista da Supertaça de Voleibol sénior masculino 2022 pela equipa de 

voleibol da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo. 

Que deste voto seja dado conhecimento aos órgãos sociais desta instituição, à 

Federação Nacional de Voleibol, à Câmara Municipal e Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória, à Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia da Fonte do 

Bastardo. 

 

Horta, Sala das Sessões, 20 de outubro de 2022  

 

Os deputados 
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Andreia Costa 

Francisco Coelho 

 

Rodolfo Franca 

 

Tiago Lopes 

 

 


