
 

 

 
 

COMUNICADO Nº 4 – EQUIPAS E INFORMAÇÕES 

07-12-2022 
 
 
Caros Amigos, 

Mais de 76 equipas em prova! Depois da enchente de inscrições que nos últimos dias que nos 

fizeram trabalhar arduamente, as coisas estão um pouco mais calmas. 

Já apenas temos três vagas (uma em juvenis femininas, uma em Juniores A Femininas e outra 

em Juniores A Masculinos). Neste momento já temos publicada a lista de equipas inscritas e 

estamos à espera apenas das confirmações para procedermos à construção dos quadros 

competitivos. Se tudo correr como esperamos, até dia 15 de Dezembro teremos publicados os 

calendários de jogos de todos os escalões. Até lá, solicitamos a todas as equipas que preencham 

e enviem a lista de participantes, que deverá ser feita com o preenchimento da ficha em anexo.  

Por favor enviem com a maior brevidade, já que temos sectores da organização que dependem 

do envio desta ficha. (Obrigatório o envio das listagens de atletas até dia 9 de Dezembro). 

Temos muitas equipes em lista de espera. O não envio da ficha de equipa até dia 9 de Dezembro 

poderá implicar a sua passagem para lista de espera. 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 

Alojamento  

O alojamento das comitivas será em sala de aula. O principal local é a Escola Secundária de 

Monserrate, como no ano passado, que albergará a quase totalidade das equipas visitantes. 

Haverá também equipas alojadas na Escola Dr. Pedro Barbosa, sempre próximos do recinto 

principal de jogos, secretariado e cantina. Com a grande procura que o torneio teve decidimos 

aumentar a capacidade de alojamento e cerca de 16 equipas ficarão alojadas na Escola Frei 

Bartolomeu dos Mártires, escola que apresenta condições de excelência, situada ao lado do 

Pavilhão Municipal de Santa Maria Maior. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alimentação  

A alimentação será realizada na escola Secundária de Monserrate, tal como aconteceu em 2019. 

Dado o grande número de participantes o horário de funcionamento será maior, permitindo que 

todas as equipas possam realizar a sua refeição sem nenhum problema. 

 

Espaços de Jogos 

 Os locais de jogos serão os seguintes: Pavilhão da Escola Secundária de Monserrate (3 campos), 

Pavilhão Municipal de Monserrate (2 campos), Pavilhão do Atlântico (1 Campo) e Pavilhão 

Municipal de Sta Maria Maior (3 campos), Pavilhão da Escola Frei Bartolomeu dos Mártires (1 

Campo). O acesso aos campos do Pavilhão Municipal de Santa Maria Maior, da Escola de Santa 

Maria Maior e Frei Bartolomeu dos Mártires faz-se em autocarro da organização. Os restantes 

situam-se na zona do alojamento e refeições e facilmente acessíveis a pé (alguns segundos). 

 

Transportes 

Devido ao aumento do número de Pavilhões o autocarro funcionará com transportes a cada 15 

minutos transportando as equipas por ordem de chegada ao local de "carga". No nosso site está 

a informação sobre cada um dos pavilhões. 

 

Saudações Desportivas, 

Viana Volley Cup    


