
  

     1 

 
 

ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022 
 

COMUNICADO N.º 44 – 6 de julho de 2022 
 

1. 27º TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA – 16 DE JULHO DE 2022 

A Associação de Voleibol de São Miguel irá organizar, em parceria com a Câmara Municipal de Ponta Delgada, o 

27º Torneio de Voleibol de Praia, na Praia das Milícias, em Ponta Delgada, destinado aos escalões de Iniciados, 

Juvenis e Seniores. 

O Torneio será realizado no dia 16 de julho (sábado), com os escalões de Iniciados e Juvenis da parte da manhã e 

os Seniores da parte da tarde. 

 

2. VOTO DE CONGRATULAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS 

Na sua reunião ordinária de 12 de julho, a Direção da Associação de Voleibol de São Miguel decidiu, por 

unanimidade, atribuir um voto de congratulação ao seu associado Associação dos Antigos Alunos, pela sua brilhante 

participação no Torneio AMB Volleyball Cup, em que conquistou o 1º lugar no escalão de Juvenis Masculinos, num 

resultado que muito prestigia e engrandece o voleibol micaelense e açoriano. 

 

3. VOTO DE CONGRATULAÇÃO – CLUBE KAIRÓS 

Na sua reunião ordinária de 12 de julho, a Direção da Associação de Voleibol de São Miguel decidiu, por 

unanimidade, atribuir um voto de congratulação ao seu associado Clube Kairós, pela realização da 1ª edição da 

Kairós Cup. 

 

4. CURSO DE TREINADORES DE VOLEIBOL - GRAU I – SETEMBRO 2022 

A Associação de Voleibol de São Miguel informa que pretende organizar um curso de treinadores de voleibol de 

Grau I no mês de setembro de 2022. 

O início do curso está previsto para 12 de setembro, com a parte teórica a ser realizada online e a parte 

prática/avaliação a ser realizada presencialmente em Ponta Delgada a 1 e 2 de outubro. 
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5. CURSO DE ÁRBITROS DE VOLEIBOL – NÍVEL I - SETEMBRO 2022 

A Associação de Voleibol da Ilha Terceira irá organizar um curso de árbitros de nível I, cujas inscrições estão 
abertas. 

O curso tem data prevista de início o dia 27 de setembro, numa primeira parte online, sendo a parte prática e 
presencial nos dias 7, 8 e 9 de outubro. 

Os candidatos devem: 

 Ter 18 anos ou 16 anos com autorização do encarregado de educação; 
 Possuir a escolaridade obrigatória; 
 Liquidação da taxa de inscrição de 35,00€. 

Nesse âmbito, os interessados devem enviar email para arbitragem@avsm.pt a manifestar esse 
interesse e fornecendo os seus contactos. 

 

6. ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA FÉRIAS 
 
A Associação de Voleibol de São Miguel informa que os seus serviços administrativos estarão encerrados para 
férias de 25 de julho a 26 de agosto.


