HISTORIA DA ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE SÃO MIGUEL
O Voleibol, nos primeiros anos do Século XX, é introduzido nos programas de
educação física das forças armadas americanas e estas trazem-no para a
Europa, durante a 1ª Guerra Mundial.
Admite-se ter sido nos Açores o primeiro local onde se praticou a modalidade
em Portugal, sabendo-se serem um ponto de passagem obrigatório para a
Europa.
Seria um micaelense, o Eng.º Augusto Cavaco, grande apaixonado do voleibol,
que ao ir estudar para o Continente leva todo o entusiasmo pela modalidade,
sendo, mais tarde intitulado como “ o pai do voleibol português”.
Em São Miguel a modalidade expande-se consideravelmente após a 2ª Guerra
Mundial, com realce para Ponta Delgada, Povoação, Vila Franca e Maia. Os
jogos muitas vezes disputados junto aos adros das Igrejas e após a missa,
contavam com considerável número de entusiastas e aderência maciça das
populações das localidades. Com o surgimento do futebol nestas mesmas
localidades, a paixão pelo voleibol foi esmorecendo.
A Associação de Voleibol de São Miguel é fundada a 9 de Maio de 1984 e
registada a 15 de Outubro de 1985 na Secretaria Notarial de Ponta Delgada.
Compareceram como outorgantes do auto três jovens, grandes entusiastas da
modalidade, Emanuel Norberto Lourenço Silveira Cordeiro, Manuel António
Oliveira Alves e Paulo Jorge Dias da Câmara de Carvalho e Melo. O objectivo

primordial era incrementar e desenvolver a prática do voleibol da Ilha de S.
Miguel e a duração dos mandatos dos corpos sociais seria de dois anos. Os
Sócios fundadores da AVSM são Associação dos Antigos Alunos; Associação
Desportiva da Vila; Associação Académica da Universidade dos Açores;
Associação Cultural e Desportiva da Pontilha da Ribeira Grande; Casa do Povo
da Relva; Grupo Desportivo da Fajã de Baixo; Escola Secundária Antero de
Quental; e Polícia de Segurança Pública de Ponta Delgada.
Desde essa data a Associação desenvolveu a sua actividade implantando a
competição de uma forma regular, organizando o Torneio de Abertura,
Campeonato de Ilha, Torneio de Encerramento e voleibol de praia, para além
da dinamização de torneios de captação e promoção da modalidade. Os
elementos da Comissão Instaladora da Associação respectivamente Gabriel
Moreira da Costa, Henrique Martins e Manuel Augusto mantêm-se em funções
até às eleições de 27 de Dezembro de 1985, com tomada de posse dos
primeiros dirigentes da AVSM, a 13 de Janeiro de 1986, sendo presidente da
Direcção Gabriel Moreira da Costa. Estes elementos cumprem apenas um
mandato, pelo que nas eleições seguintes (1987) são então os eleitos, novos
corpos sociais, cuja lista é encabeçada na Assembleia Geral pelo Presidente –
Gabriel Moreira da Costa; Presidente da Direcção – António Aguiar Machado;
Conselho Fiscal – Hermano Garcia Varão e Conselho Jurisdicional – Noé
Venceslau Pereira Rodrigues que se manteve até 1994. Durante este período e
por Despacho (19.Nov.1993) do então Presidente do Governo Regional dos
Açores o Dr. João Bosco da Mota Amaral, a AVSM adquire o estatuto de pessoa

colectiva de utilidade pública, com publicação no Jornal Oficial nº 48 Série II de
30 de Novembro de 1993.
Nas eleições de 12 de Agosto de 1994 surge uma nova lista formada por gente
jovem e que viria imprimir nova dinâmica à modalidade, sendo os corpos sociais
presididos por: Assembleia Geral – Francisco Borges Coutinho Medeiros Dias;
Direcção – Hélio Dinis Aguiar Ormonde; Conselho Fiscal – Rui Manuel Pavão
Couto; e Conselho Jurisdicional – Ricardo Manuel Amaral Rodrigues. É no
mandato desta direcção, sendo Tesoureiro Humberto Resendes de Melo, que a
Associação adquire a actual Sede, mandatada para tal na Assembleia Geral de 7
de Outubro de 1995, procedendo-se também à alteração dos Estatutos quanto
à duração dos mandatos, que passam a ser de quatro anos, perfazendo um
ciclo olímpico. Na promoção e divulgação da modalidade a Associação organiza
o I Torneio Comemorativo do Centenário da Prática do Voleibol, no escalão de
Juvenis, em Junho de 1995.
Ao sufrágio de 18 de Julho de 1996, ainda com vigência bianual, por atraso na
publicação da alteração dos estatutos, mantêm-se os presidentes dos quatro
corpos sociais, com ligeiros reajustamentos dos restantes membros. Merece
destaque neste mandato a organização do jogo internacional de seniores
masculinos, da Fase de Qualificação para o Campeonato Europeu, Portugal –
Ucrânia, a 15 de Maio de 1997. Igualmente é de salientar a alteração dos
Estatutos, publicada no Jornal Oficial nº 22 Série III de 1997/11/28 e escriturada a
6 de Novembro de 1997 no Cartório Notarial da Lagoa e o destacamento de um

Director Técnico, Profº Luís Magalhães, que incutiria outra dinâmica na
infiltração do voleibol nas escolas e na organização das provas.
Nas eleições de 30 de Julho de 1998, pela primeira vez com vigência quadrienal,
mantêm-se novamente os presidentes dos Corpos Sociais, embora com
significativos ajustamentos nos restantes membros. Este mandato será de
grande divulgação da modalidade, com saliência para a organização do jogo
internacional em seniores masculinos, válido para o Campeonato da Europa,
Portugal – Rússia, a 22 de Maio de 1999, realizada em Ponta Delgada; a final da
Taça de Portugal em seniores femininos, a 13 de Maio de 2000, entre as equipas
de Castelo da Maia e Clube Sports Madeira na Povoação; a Fase Final Nacional
do campeonato de Juniores de Voleibol de praia, a 1, 2 e 3 de Setembro de
2000, na Praia de Agua D`Alto; e no ano seguinte a 22 de Abril a final da Taça
Portugal de seniores masculinos, entre o Sporting de Espinho e Nacional da
Madeira, na Povoação.
A 19 de Julho de 2002 é eleita nova direcção presidida pelo Dr. Clarimundo
Francisco Brandão Raposo de Medeiros; na Assembleia Geral – Dr. Hélio Dinis
Aguiar Ormonde; Conselho Fiscal – Emanuel Norberto Lourenço Silveira
Cordeiro; e Conselho Jurisdicional – Dr. José Francisco Tavares Lopes. Prevista
para durar quatro anos esta direcção, por renuncia do Presidente e VicePresidente e doença prolongada do Tesoureiro, provoca eleições antecipadas,
que vieram a acontecer em pleno Verão de 2004.
Assim, a 23 de Agosto de 2004 são eleitos novos Corpos Sociais, sendo
Assembleia Geral – Mário José Lourenço Andrade; Presidente da Direcção – Dr.

Eduardo Elias da Silva; Conselho Fiscal – Emanuel Lourenço Silveira Cordeiro; e
Conselho Jurisdicional – Dr. Luís Paulo Elias Pereira. Merece registo a alteração
do esquema de provas da FPV na Assembleia-Geral de 01/07/2006, sendo
criadas as Zonas Açores na II Divisão masculina e A2 feminina, contando cada
qual com seis equipas. Durante a vigência desta direcção, para além da
competição normal, a AVSM organiza de 22 a 24 de Fevereiro de 2007 um Curso
de Dirigentes Desportivos, com grande aceitação dos dirigentes da Região
Açores.
Em 30 de Junho de 2008 foi eleita a actual direcção com a tomada de posse
no dia 01 de Setembro de 2008, sendo constituída por Assembleia Geral –
Mário José Lourenço de Andrade; Direcção – Dr. Eduardo Elias da Silva;
Conselho Fiscal – Emanuel Norberto Lourenço da Silveira Cordeiro e
Conselho Jurisdicional – Dr. Luís Paulo Elias Pereira, sendo de assinalar os
três novos elementos femininos na direcção da AVSM. Além da actividade
regular merecem destaque as comemorações dos 25 anos da AVSM, a 9 de
Maio de 2009. Neste ano ainda, foi efectuada uma aposta importante na
formação dos agentes desportivos não praticantes, com a organização do
Curso de Dirigentes Desportivos de Nível II, de 3 a 5 de Julho, bem como a
realização do curso de treinadores de nível I, entre 16 e 21 de Outubro de
2009.
No final do ano de 2009 e início de 2010, continuou-se a apostar na formação
de agentes não praticantes (através da realização do curso de árbitros
estagiários, entre 20 e 24 de Janeiro, um segundo curso de dirigentes

desportivos de nível I, realizado entre 19 e 21 de Fevereiro, um curso de
treinadores de nível II, entre 10 e 17 de Setembro, e a habitual Acção de
Formação Anual de Monitores de Gira Volei, a 27 de Fevereiro). Através
destas formações a AVSM, tem procurado atingir objectivos como a
melhoria da qualidade de intervenção dos principais intervenientes do
desenvolvimento desportivo, no treino e na competição. Porém,
consideramos que este investimento deveria ser complementado através de
um acompanhamento próximo, por parte do gabinete técnico desta
Associação.
No ano de 2010, destacaram-se vários investimentos no património da
Associação de Voleibol de São Miguel, nomeadamente através da realização
de obras de beneficiação na sua Sede e aquisição de uma “BOX” (espaço de
arrumação), para o armazenamento do material desportivo e arquivo
existente. Este investimento foi realizado após aprovação dos membros da
Assembleia Geral da AVSM, no dia 09 de Dezembro de 2009, tendo-se
procedido à escritura, no Cartório Notarial de Ponta Delgada, a 09 de
Dezembro de 2010.
Há a destacar o reconhecimento feito a Sário António Bettencourt Coutinho,
na IX Gala do Desporto Açoriano (a 20 de Setembro de 2010), tendo sido
congratulado com o prémio “Personalidade”, pelos 35 anos de
representação da Associação de Voleibol de São Miguel, e também a
chamada à selecção nacional de Cadetes, do atleta do Clube K, Hugo Miguel
Pacheco Sousa, no mesmo mês.

No ano 2011, a Associação de Voleibol de São Miguel estabeleceu uma
parceria com o Laboratório de Análises Teresa Sampaio e Centro Médico
Forjaz Sampaio, garantindo condições especiais e exclusivas, para a
realização de Exames Médico-Desportivos para técnicos e atletas dos clubes.
Por sua vez, esta parceria foi estabelecida ao abrigo do Estatuto do
Mecenato Desportivo, publicado em Jornal Oficial nº 212 – II Série (aprovado
por Despacho nº 1147/2011 de 4 de Novembro de 2011, da Secretaria Regional
da Educação e Formação, Drª Cláudia Cardoso).
No dia 28 de Junho de 2012, procedeu-se à eleição dos Corpos Sociais da
Associação de Voleibol de São Miguel, tendo os Clubes reafirmado a sua
aposta na continuidade dos atuais membros da Direção para o Quadriénio
2012 – 2016, tendo ingressado a Srª Marta Maria Félix Sousa Costa esta
equipa, em substituição da Professora Sandra Fontoura.

