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XV Torneio Regional de Futebol de Rua
Nos dias 21, 22 e 23 de junho realizou-se, na Ribeira 
Grande, o XV Torneio Regional de Futebol de Rua, or-
ganizado pelo C.A.S.A. – Centro de Apoio Social e Aco-
lhimento, Bernardo Manuel da Silveira Estrela, com 
a presença do promotor nacional, a Associação Cais, 
responsável pela iniciativa desde 2004. 
Numa fi nal muito renhida entre os jovens dos dois 
Centros de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil da 
Ribeira Grande, o CDIJ Porto Seguro (da Santa Casa 
da Misericórdia da Ribeira Grande) e o CDIJ CASA, o 
torneio de 2022 ditou como vencedores a equipa da 
Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande. Destaque, ainda, para o melhor guarda-redes, Gonçalo Pereira, 
do Centro Comunitário Cais do Remar, também da Ribeira Grande, e de Leandro Andrade como melhor mar-
cador do torneio (CDIJ Porto Seguro). 
A título excecional, foram atribuídos dois prémios Fairplay, a maior conquista nesta modalidade recreativa. 
As equipas da ARRISCA – Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores – e da 
Alternativa – Associação contra as Dependências, considerando a forte resiliência demonstrada perante as 
adversidades, dentro e fora das 4 linhas, a união entre técnicos e jogadores, a sua determinação em participar 
em todas as fases do torneio, demonstrando excelência de conduta, compromisso e conciliação de energias 
para cumprirem todos os jogos. Estes dois grupos superaram todas as expetativas e revelaram-se atletas de 
compromisso e de valores.
O C.A.S.A levou a cabo esta 15.º Edição do Torneio Regional no campo de futebol sintético junto ao Pavilhão 
Fernando Monteiro, instalações cedidas pela Câmara Municipal da Ribeira Grande. Esta iniciativa contou, 
ainda, com o patrocínio do Governo Regional dos Açores e, em particular, com o apoio da Direção Regional 
para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social, da Direção Regional da Juventude, entre outras instituições 
parceiras, como a Associação de Futebol de Ponta Delgada, a Associação de Planeamento Familiar e a Escola 
Secundária da Ribeira Grande.
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A esta edição associou-se a referência desportiva regional, Inês Simas, jogadora da equipa feminina princi-
pal do Benfi ca, e Embaixadora do Torneio de Futebol de Rua Regional 2022. Inês Simas, a convite do CASA, 
marcou presença nos três dias do evento, dando o seu testemunho e incentivo aos participantes para que, tal 
como a Atleta do Benfi ca, não desistam dos seus objetivos.
Com a participação de 9 equipas, das ilhas do Faial e de S. Miguel, este ano o Torneio recebeu cerca de 
150 participantes, vendo a organização alcançado o objetivo da iniciativa, o qual se refl etiu nas atitudes de 
inclusão, camaradagem, fl exibilidade e resiliência durante o torneio, auspiciando a que todos os que nele 
participaram se sintam munidos de mais e melhores competências pessoais e sociais perante a vida e os 
obstáculos que, por vezes, e encontram.
Terminado o Torneio Regional, o CASA prepara agora a constituição da seleção regional de jogadores que se 
evidenciaram ao longo do torneio, a qual irá representar a Região Autónoma dos Açores no Torneio Nacional 
que decorre em outubro.
O Futebol de Rua tem por principal objetivo o combate à fragilidade social, à pobreza e à exclusão e o C.A.S.A. 
mantém-se como promotor regional nos próximos 2 anos.

Resultados no fi nal da competição:
1.º Classifi cado – Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande – CDIJ Porto Seguro
2.º Classifi cado – C.A.S.A. Bernardo Manuel da Silveira Estrela – CDIJ CASA
3.º Classifi cado – Casa do Povo da Vila Franca do Campo – CDIJ Mosaico
Melhor Guarda-Redes – Gonçalo Pereira (Centro Comunitário CAIS DO REMAR)
Melhor Marcador – Leandro Andrade (Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande – CDIJ Porto Seguro)
Equipas Fairplay -  ARRISCA – Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores & 
Alternativa – Associação contra as Dependências


