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SAUDAÇÃO 

 

Uma Instituição que se feche sobre si mesma e viva apenas para si própria, 

tenderá a estiolar e comprometer o cumprimento dos seus objetivos, na 

medida em que a sua concretização plena implica necessariamente a atenção 

ao meio que a cerca e o envolvimento nos anseios sociais circundantes. Mas 

esta intervenção e este protagonismo, impõem igualmente uma permanente 

perceção dos sinais dos tempos, em acelerada mutação e com exigências cada 

vez maiores, sob pena de a resposta não ser adequada aos problemas que se 

colocam a cada momento. 

Tem sido constante a preocupação para que a ALA permaneça como ser vivo e 

atuante, atenta às novas situações que o rodar dos tempos vai gerando, 

atualizando os seus métodos e processos para que possa estar mais perto dos 

homens e mulheres e dos seus sonhos e anseios. Como expressão saliente desta 

adequação às situações concretas e à evolução constante das exigências 

sociais, no ano de 2013 foram revistos os Estatutos de modo a que melhor 

correspondam aos anseios e mais facilmente possibilitem o desempenho dos 

objetivos. Mantendo as linhas fundamentais e essenciais do espírito que 

animou os fundadores, esta diligência não deixa de constituir um sinal 

relevante e claro do desejo de melhor alcançar novos patamares de 

realização, adequando os instrumentos e ferramentas aos tempos que passam, 

de modo a que continue a cumprir-se hoje o legado que nos foi deixado. 

É, pois, oportunidade para repetir o convite a uma maior participação na 

intensa atividade que se desenvolve, na certeza de que a capacidade de 

intervenção social que tem marcado de forma incisiva a história da ALA 

continuará nesta jornada agora renovada. 

 

 

        A Direção 

 

 



  Ala de Nun’Alvares de Gondomar                         Relatório e Contas de 2013 Página 3 

ASSEMBLEIA-GERAL 

 

PRESIDENTE  JOSÉ MARIA VIGÁRIO MARTINS 

Vice-Presidente  Defensor Fernando Gomes Castro 

1.º Secretário  Francisco José Gonçalves Ferreira Ascensão 

2.º Secretário  Alberto Moura de Sousa 

 

 

DIREÇÃO 

 

PRESIDENTE 
Vice-Presidente 

1º Secretário 

2º Secretário 

Tesoureiro 

Vogais   

JOÃO NUNO LOPES FERREIRA 
Cosme Lucílio da Silva Nogueira Pontes 

António Paulo Marques Fidalgo Ferreira dos Santos 

José Paulo Maia de Sá    

Manuel Mário de Jesus Oliveira 

José Adelino Nunes Soares  

Jorge Fernando Ferreira da Silva 

Mário Pedro Freitas Couto 

Mário Cardoso Moreira do Couto 

Alfredo Manuel V. Miranda 

Alzira Maria Neves Torres 

José Manuel Brandão Castro Neves 

Gabriel Ferreira Torres 

Joaquim Ferreira Castro 

Jorge Carlos Oliveira Carvalho Nogueira 

Pedro Daniel Rogão Marinho 

 

 

CONSELHO FISCAL 

 

 

PRESIDENTE  JOSÉ MANUEL MOURA CARDOSO SANTOS 

Secretário  Serafim Costa Oliveira 

Relator   David Torres Garrido 
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INTRODUÇÃO 

    

Satisfazendo o estabelecido nos seus Estatutos a Direção da Ala de Nun’ Álvares de 
Gondomar submete à apreciação dos Senhores Associados, reunidos em Assembleia-
Geral Ordinária, o Relatório e as Contas respeitantes ao exercício de 2013 para 
apreciação e votação.  
 
Paralelamente, e com a mesma finalidade, apresenta o Plano de Atividades e o 
Orçamento para o ano de 2014. 

ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS 

 
Foi concluída e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a alteração estatutária. 
Os novos Estatutos foram, entretanto, apresentados ao Senhor Bispo do Porto que já 
em 2014 deu a sua aprovação, pelo que se encontram plenamente vigentes. 

PATRIMÓNIO 

 

Procedeu-se à substituição de placas translúcidas nos campos de ténis nºs. 1 e 2 e de 
colocação no mesmo campo n.º 1 de um novo conjunto de placas com idênticas 
características, que conferiram maior visibilidade nestes espaços desportivos, 
expectando-se uma significativa economia no consumo energético. 

PADROEIROS 

    

A solicitação da Ala e presididas pelo Assistente Eclesiástico, Pe. Alípio Barbosa, foram 
celebradas duas Eucaristias na Igreja Matriz, com atuação do Grupo Coral, alusivas aos 
Padroeiros desta Associação Católica – S. Nuno de Santa Maria e Imaculada Conceição. 
 
Ainda dentro deste programa os Órgãos Sociais e respetivos cônjuges reuniram-se em 
convívio em 7 de Dezembro. 

PROALV 

 

 

Em cumprimento da tarefa que a Ala se propôs no Programa de Aprendizagem ao 
Longo da Vida e inserido na ação Parcerias de Aprendizagem do Programa Sectorial 
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Grundtvig foi elaborado e cumprido o programa abaixo na receção aos 32 
componentes dos parceiros da:  
 

� Polónia (University of The Thirth Age (U3A)),  
� Holanda (Poetry Circle Nowhere),  
� Austria (Austrian Training Center for Neuro-Linguistic Programming and Neuro-

Linguistic Psycoytherapy)  
� Itália (Associazione Alpha Centauri) e  
� França (Elephnt Musik): 

 
 
16 de Maio:  

� Recolha dos visitantes no Hotel e sua receção na Ala; 
� Boas vindas pelo Presidente da Direção da Ala e Música Tradicional Portuguesa 

pelos estudantes da Universidade Sénior de Gondomar; 
� Workshop de teatro pelo Parceiro Austríaco; 
� Almoço oferecido pela Ala; 
� Reunião de Coordenadores na Ala; 
� Workshop de teatro pelo Parceiro da Holanda; 
� Representação da peça “Um grito rompe o silêncio” pelo grupo de teatro 

amador da Ala; 
� Regresso ao hotel dos parceiros e jantar no Porto Antigo.  

 

 
Representação de "Um grito rompe o silêncio" 

 

17 Maio: 
� Recolha dos visitantes no hotel; 
� Visita às caves de vinho do Porto e cruzeiro no Rio Douro oferecidos pela Ala; 
� Workshop de teatro português no Teatro Nacional de S. João orientado por 

Nuno M. Cardoso; 
� Regresso ao hotel e jantar no Porto Antigo. 
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Workshop do Teatro Nacional de S. João 

Já em Outubro, de 9 a 11, uma comitiva da Ala constituída por dois membros do Staff – 

António Fernando da Silva e João Pedro Constâncio - e 11 aprendentes/atores/as 

amadores/as dirigiu-se a Amesterdão onde tinha sido estabelecido o seguinte 

programa: 

 

Dia 9 - receção de Boas-vindas no Atelier Rozengracht ; 

Dia 10 - três workshops: de manhã pelo parceiro coordenador (Polónia), seguindo-se, 
da parte de tarde, pelo parceiro da Itália e concluindo no final da tarde pelo parceiro 
Francês. 
Dia 11 - reunião com os co-coordenadores no Hotel Loyd, onde em representação da 
ALA, estiveram presentes os referidos João Pedro Constâncio e António Fernando da 
Silva. 
 
Na reunião foi sublinhado o restante material que era necessário para a parceria 
realizar até ao final do projeto. 
 
Apesar de interessantes todas as outras propostas, que não faziam parte do formulário 
de aplicação inicial e que, portanto, não estavam plasmadas na contratualização com 
as respetivas agências nacionais, ficariam ao critério de cada parceiro, i.e., se 
pretendessem realizar, poderiam e depois disponibilizavam aos restantes parceiros. 
 
Por último ficou agendada a última mobilidade que a Ala tem que assegurar para o 
período de 22 a 24 de Maio do próximo ano na cidade de Ferrara em Itália, data sujeita 
a confirmação. 
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Imagens da deslocação a Amesterdão 

 
 

COMUNICAÇÃO 

 

A Federação Portuguesa de Voleibol inseriu no seu site uma reportagem sobre a Ala 
com o seguinte cabeçalho: 
 
 
 
 

 

ALA NUN’ ÁLVARES GONDOMAR: 

O CONDESTÁVEL CLUBE DA FORMAÇÃO 

 

 

 

 
Nela é feita referência à introdução do Voleibol em Gondomar pela Ala em 1943 
(Masculino) e em 1965 (Feminino), quando se praticava ao ar livre no campo do Monte 
Crasto e a evolução para se afirmar na área da formação, e, ainda, aos 19 títulos 
nacionais conquistados por esta associação. 
 
 
Naquele site também são apresentadas várias entrevistas que, em síntese e no 
essencial, abordaram: 
 
 
- Com o Presidente da Direção, João Nuno – os 90 anos da Ala, as atividades que 
desenvolve, o apoio da comunidade, a construção do parque desportivo, a 
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necessidade da sua ampliação para fazer face à procura dos jovens e o seu trabalho 
social. 
 
 
- Com o treinador de Seniores Masculinos, Jorge Bessa Jor. – a proveniência dos 
escalões de formação dos atletas seniores, as dificuldades sentidas nas modalidades 
amadoras, o apoio dado pelos pais, o seu percurso desportivo e a sua longevidade na 
Ala. 
 
 
- Com o Coordenador de Mini-Voleibol, Jorge Pinto – a existência de quase 100 
meninos e meninas neste escalão e do projeto de atingir os 200 apesar da conjuntura 
económica adversa, o efeito do trabalho no escalão de minis nos sucessos dos escalões 
acima, a qualidade do trabalho desenvolvido com técnicos de qualidade, o 
envolvimento dos pais e restante família e o orgulho pelo trabalho desenvolvido nesta 
área. 
 
 
- Com o Coordenador do Voleibol, Alfredo Miranda – a paixão pela modalidade e pela 
Ala, a equipa de trabalho que integra, a Newsletter semanal que chega a 5 000 
endereços eletrónicos, o trabalho nas atividades extra-desportivas, a sua 
disponibilidade, a função social da Ala, a diferença para com os outros clubes, a 
disponibilidade para receber todos os atletas, o reflexo da crise económica e o 
envolvimento do atletas seniores para minimizar os custos, o sonho de ver a Ala com o 
maior números de atletas inscritos na Federação Portuguesa de Voleibol e o lamento 
por os elevados custos de funcionamento não permitirem que a Ala seja 
financeiramente auto-suficiente. 
 
 
- Com a treinadora de Juvenis Femininos, Vanessa Nunes - o apogeu atingido pela 
equipa no ano passado partindo do zero, o crescimento em termos de valores e a 
importância da capitã como elo entre a treinadora e a equipa. 
 
- Com a capitã da equipa de Juvenis Femininos, Cristiana Alves – o carinhoso 
tratamento que a equipa nutre pela treinadora considerando-a uma segunda mãe, 
sempre presente e que muito tem ajudado todas as atletas, a amizade que reina entre 
elas e os valores que as norteiam – a humildade, a determinação e a persistência. 

INÍCIO DA ÉPOCA DESPORTIVA 

 

Decorreu no Pavilhão da Ala uma Cerimónia para apresentação dos Atletas, 
Treinadores e Delegados das equipas da Ala para a época de 2013/14 que integram as 
secções de Ténis, Ténis de Mesa e Voleibol. 
 
Paralelamente procurou-se envolver os Pais dos Atletas e os Amigos da Ala para mais 
uma época desportiva. 
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Apresentação das equipas da Ala 

Em cumprimento do Programa estabelecido foram atribuídos Diplomas de Dedicação e 
Empenho aos atletas que se realçaram na época de 2012/13 e efetuada uma exibição 
das aulas de grupo de Dança de Salão, de Aerofit e de Zumba, terminando com uma 
festa de convívio entre todos. 

ANIVERSÁRIO DA ALA 

 

Na Sala de Ouro do Pavilhão Multiusos foi servido um Jantar a 360 convivas (atletas, 
treinadores, associados, familiares e amigos) para assinalar o 90º aniversário da Ala 
que decorreu fraternalmente. 

 
A Mesa da Presidência 



  Ala de Nun’Alvares de Gondomar                         Relatório e Contas de 2013 Página 10 

 
De acordo com o programa estabelecido procedeu-se à homenagem dos Campeões 
Nacionais da época 2012/13: 
 

� Da Secção de Ténis 
 
- Ténis de Praia: Seniores Pares Femininos - Ana Pereira e Susana Pereira; e 
- Ténis de Campo: Veteranos +35 Pares Masculinos - José Adelino Soares. 

 
� Da Secção de Ténis de Mesa 

 
- Cadetes Pares Mistos - Marta Santos; 
- Equipa de Sub 21 Feminino - Cátia Martins, Inês Teixeira, Mariana Barbosa,   
  Shao Jieni e o Treinador, Mário Pedro Couto; 
- Singulares de Sub 21 Feminino – Cátia Martins; e 
- Seniores Pares Femininos – Cátia Martins. 

 
� Da Secção de Voleibol 

 
- Equipa de Seniores Femininos da III Divisão - Marlene Magalhães, Ana Luís 
Maia, Carla Neves, Tänia Näir, Inês Maria, Paula Domingues, Inês Santos, 
Daiane Souza, Rute Neves, Ana Rodrigues, Ana Frutuoso, Mariana Marta, Inês 
Francisco, Inês Resende, Ângela Santos, Rayna Medina, Filipa Pinto, os 
Treinadores-Adjuntos, Fernando Perro Neves e Pedro Castro e o Treinador, 
Fábio Martins.   
 
  

Homenagem aos Campeões Nacionais 

 

 
Após as intervenções do Presidente da Direção, do Arquiteto Vítor Varão em 
representação da União de Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim e do 
Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Dr. Marco Martins, procedeu-se à 
atribuição do mais alto galardão da Ala – o Condestável: 
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Atribuição dos Condestáveis 

 
Honraram-nos com a sua presença o já referido Presidente da Câmara Municipal de 
Gondomar, Dr. Marco Martins, a Vereadora com o Pelouro de Desenvolvimento do 
Potencial Humano, Dra. Aurora Vieira, a Vereadora com o Pelouro do Desporto e 
Juventude, Dra. Sandra Brandão, o também já citado Arquiteto Vítor Varão em 
representação da União de Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim, 
António Pereira dos Santos em representação da Federação das Coletividades do 
Concelho de Gondomar, o Diácono Adalberto Vieira em representação da Paróquia de 
S. Cosme de Gondomar, o Presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, Sr. 
Pedro Moura e o Presidente da Associação de Ténis de Mesa do Porto, Sr. Sérgio 
Miranda, que se dignaram participar na cerimónia da distribuição das faixas dos 
campeões nacionais e dos Condestáveis.    
 

                 

TASQUINHA DA ALA 

 

No decorrer da Festa do Rosário as Secções Desportivas organizaram um Convívio 
dirigido a todos os seus associados, atletas do presente e do passado, familiares e 
amigos da Ala, que proporcionou agradáveis reencontros, acompanhados dos petiscos 
caseiros gostosamente confecionados e generosamente oferecidos para este salutar 
evento. 

SUBSÍDIOS 

� Colaborador 2013        Maria da Graça da Silva Sousa - Voleibol 
� Cultura 2013         João Gonçalves Lima – Grupo Coral; 
� Revelação 2013        Marta Alexandra Marques Santos – T.  Mesa 
� Atleta 2013         Shao Jieni – Ténis de Mesa; 
� Treinador 2013        Fábio André da Silva Martins – Voleibol. 
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No quadro seguinte apresentam-se os montantes recebidos no ano em análise 
concedidos pela Câmara Municipal de Gondomar no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo: 
   

Da atribuição em 2012 € 

- Para as atividades da Ala             22 087,50 

- Para a organização de Torneio                  750,00 

- Para o reembolso das inscrições dos atletas nas Federações    2 658,00 

Da atribuição em 2013:  

- Para as atividades da Ala  44 425,00 

- Para a organização de Torneios    1 850,00 

Total  71 770,50 
  

NOTA: O total dos subsídios atribuídos à Ala pela Câmara Municipal de Gondomar em 

2013 atingiu 46 275,00 € para as suas atividades e organização de dois torneios, o que 

foi considerado como proveito do exercício.  
 

EXERCÍCIO DE OUTROS CARGOS 

 

No ano em análise o 2º Secretário, José Paulo Maia de Sá, integrou o Conselho Geral 
do Agrupamento de Escolas de Gondomar e o Presidente, João Nuno, fez parte da 
Comissão Social do Município de Gondomar e da Comissão Social de Freguesia – CSF 
de Gondomar (S. Cosme) e, ainda, presidiu ao Conselho Fiscal da Federação das 
Coletividades do Concelho de Gondomar. 

OBITUÁRIO 

    

Foram registados com muito pesar os falecimentos do Coralista, Joaquim Fernando 

Moura de Sousa, do antigo Presidente da Direção, Vitorino das Neves Pontes, e do 

Diretor Suplente do ano em análise, António da Costa Oliveira. 

EVENTOS 

 

Alinham-se alguns exemplos da presença da Ala em iniciativas promovidas por outras 
Entidades: 
 

� Receção da candidatura à Câmara Municipal de Gondomar de Marco Martins; 
� Receção à Junta da Freguesia de Gondomar (S. Cosme); 
� 100º. Aniversário do Clube dos Caçadores de Gondomar; 
� Peregrinação dos Frágeis no Pavilhão Multiusos; 
� Receção das candidaturas do PSD e CDU; 
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� Gala de Encerramento do ano letivo do Colégio Paulo VI; 
� Sarau do 96º. Aniversário do Orfeão de Gondomar; 
� Jantar promovido pela Federação das Coletividades do Concelho de Gondomar 

de homenagem ao Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Major 
Valentim Loureiro, e ao seu Vereador com os pelouros das Divisões de 
Educação, da Ação Social e Saúde, da Cultura e Juventude, do Desporto e do 
Gabinete da Comunicação, Dr. Fernando Paulo; 

� Encerramento das atividades da Universidade Sénior de Gondomar; 
� Gala de encerramento da época da Associação de Ténis de Mesa do Porto; 
� Bodas de Ouro sacerdotais do Pe. Damião Bastos, nosso conterrâneo, e das 

Bodas de Prata sacerdotais do Pe. Alípio Barbosa, Pároco da Freguesia e 
Assistente Eclesiástico da Ala; 

� Cerimónias das Festas do Concelho; 
� Encontro de associações e coletividades realizado na Diocese do Porto;  
� Encontro de Coros que decorreu no Pavilhão Multiusos; 
� Festival de Dança realizado no Pavilhão da Ala; e 
� Festa de Natal da Universidade Sénior de Gondomar promovida no Auditório 

Municipal de Gondomar. 

CEDÊNCIA DE ESPAÇOS 

 
Apresentam-se alguns exemplos da cedência de espaços da Ala à Comunidade: 
 

� Sala no edifício da sede para serviço de refeições enquadrado na ação social da 
Junta de Freguesia de Gondomar (S. Cosme); 

� Palco à Gestrituna para ensaios; 
� Sala à Balantuna - Tuna da Cooperativa dos Funcionários Judiciais de Gondomar 

também para ensaios; e 
� Pavilhão ao Clube dos Caçadores de Gondomar para a realização de um Festival 

de Dança. 

UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA-UFP 

 
Foram desenvolvidas várias diligências junto desta Unidade de Saúde até se encontrar 
o desejável ponto de equilíbrio em três perspectivas: no domínio dos exames médicos 
e tratamentos, do seguro desportivo e dos serviços de fisioterapia para os atletas da 
Ala que, na época de 2013/14, já começaram a ser utilizados. 
 
Outras hipóteses foram equacionadas que, a poderem concretizar-se, enriquecerão 
ainda mais esta oportuna Parceira com a UFP. 
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ESPAÇO SÉNIOR 

 
A sala sob o palco no edifício da sede continua a ser procurada por um habitual 
conjunto de reformados que a utiliza para alguns períodos de lazer. 
 

Os participantes destes encontros congratulam-se com o acesso aquele espaço e a Ala 
fica agradada com o bom ambiente que proporcionam. 

ASSOCIADOS 

 
A partir do final do ano tem-se em curso um processo de reclassificação de sócios da 
Ala, de recuperação de alguns e de admissão de outros cujos resultados só serão 
conhecidos em 2014. 
 
Entretanto regista-se um conjunto de 918 associados, cuja distribuição se apresenta no 
anexo 2, onde se evidencia: 
 
 

� Distribuição por género – subsiste a superioridade dos sócios masculinos, 580 a 
que corresponde a percentagem de 63,18%. 
 

� Distribuição etária – continua a predominância dos associados mais jovens com 
idades até aos 25 anos que totalizam 545, ou seja, 59,37% do total. 
 
 

 

GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA 

 

 



  Ala de Nun’Alvares de Gondomar                         Relatório e Contas de 2013 Página 15 

� Distribuição por antiguidade – os associados que estão nas fileiras da Ala há 
menos tempo, até 15 anos, voltam a constituir a maioria, 639, o que em termos 
percentuais equivale a 69,61%. 
 

 
 

GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO POR ANTIGUIDADE 
 
 
 

 
 
 

SALA DE ESTUDO 

 
 
A Ala destacou a Dra. Ana Paula para o acompanhamento escolar dos seus atletas no 
ano letivo de 2012/13, alunos até ao 9.º ano, tendo-se inscrito 20 jovens, que tiveram 
bom aproveitamento. 
 
 
Por outro lado, foi disponibilizado um pacote de atividades no Programa das Férias 
Desportivas onde se destacaram: estadia no Parque Aquático de Amarante, visita à 
Quinta da Pedra em Marco de Canavezes, natação nas Piscinas Municipais, passeio no 
Comboio Turístico da Cidade do Porto, circuito das 3 pontes em barco, aula de hipismo 
no Largo da Feira e idas à praia. 
 



  Ala de Nun’Alvares de Gondomar                         Relatório e Contas de 2013 Página 16 

 

 
A Dra. Ana Paula, em 
colaboração com os seus 
alunos, construiu um 
Presépio, conforme foto, 
o qual pôde ser 
contemplado no Pavilhão 
da Ala, para participar 
no Concurso organizado 
pela FCCG - Federação 
das Coletividades do 
Concelho de Gondomar 
no Natal de 2013. 
 
 

GRUPO CORAL 

 

Dirigido pelo Maestro Dr. Pedro Costa e constituído por 29 coralistas o Grupo Coral 

realizou no ano de 2013 um conjunto de 34 atuações, religiosas e profanas, conforme 

desenvolvimento no anexo 3. 

No domínio religioso merecem relevância as participações nas Eucaristias mandadas 

celebrar pela Confraria do Rosário, as solicitadas pela Ala para assinalar os seus 

Padroeiros, as Cerimónias da Semana Santa e dos Fiéis, a Festa do Corpo de Deus, a 

Eucaristia presidida pelo Senhor Bispo em Fânzeres, as Bodas Sacerdotais, a 

Peregrinação dos Frágeis, a Eucaristia e visita aos doentes do Hospital Rovisco Pais na 

Tocha e a Missa do Galo. 

As atuações nos Concertos do Aniversário do Coral de Baguim do Monte, do Madrigal 

– Grupo Coral de Soutelo e no dos Corais d’Ouro enquadram-se, por sua vez, na 

classificação do profano. 

ALA FITNESS 

 

Com o objectivo de assegurar a manutenção física acrescida de uma perspectiva lúdica 

para os associados da Ala deu-se início a um conjunto de aulas das seguintes 

modalidades asseguradas pelos correspondentes professores: 

Aerofit - Iolanda Cardoso; Danças de Salão - Andreia Pires; Zumba - Tany Ferreira 
Treino Funcional - Pedro Oliveira; Local Power - Miguel Neves. 
 
No final do ano já frequentavam a Ala Fitness cerca de 40 alunos. 
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TEATRO 

 

A peça “Um grito rompe o silêncio”, de Serafim Gesta (Mazola), encenada por 

Fernando Silva, foi representada por duas vezes para os alunos da Escola C+S de 

Gondomar. 

TÉNIS 

 
Adianta-se mais alguma informação que, conjuntamente com a descrita no anexo 4, 
permite perspetivar melhor o que foi a atividade desenvolvida por esta Secção ao 
longo de 2013. 
  
1. PROVAS – Disputaram-se as seguintes: 
 

1.1 – Campeonatos Nacionais de Ténis de Campo 
 

Pares e Singulares em Veteranos Masculinos.  
 

 
1.2 Campeonatos Regionais de Ténis de Campo 

 
Equipas Masculinas: Seniores (3ª. Divisão), Veteranos (2ª Divisão) e 
Sub14;  
Individuais Masculinos: Veteranos (+35 e +50), Seniores e Sub14; e  
Pares: Veteranos.           
 

1.3 – Torneios de Ténis de Campo 
 
Visando a preparação para os campeonatos e para melhoria no Ranking 
da Federação da modalidade os atletas da Ala disputaram os mais 
diversos Torneios nacionais em todas as categorias. 
 

1.4 – Campeonato Nacional de Ténis de Praia 
 
 Pares: Femininos. 
 
 
1.5 – Campeonato Regional de Ténis de Praia 
 
 Pares: Femininos. 
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      CLASSIFICAÇÕES - São de realçar: 

 
 
2.1 – A conquista dos campeonatos nacionais: 
 

  Pares Masculinos:  Veteranos + 35 anos; e  

  Pares Femininos  em Ténis de Praia. 
 
 

  José Adelino – Campeão Nacional de Pares Masculinos + 35 

  Ana Pereira e Susana Pereira Campeãs Nacionais de Ténis de Praia em Pares   
 

2.2 – A conquista dos campeonatos regionais: 
 
 Individuais Masculinos Veteranos (+35); 
 Pares Masculinos Veteranos (+50); 

  Equipas Masculinas Veteranos +35; e 
   Pares Femininos em Ténis de Praia. 
 

2.3 – A conquista de 36 Torneios sendo: 
 
29 de Veteranos; 
  6 de Seniores; e 
  2 de Juvenis. 

 
2.4 – A presença no pódio em diversas provas.             
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3. QUANTIDADE DE JOGOS – No seu conjunto os Atletas de Ténis da Ala disputaram 
885 jogos nas provas em que estiveram envolvidos.  

 

4. ESCOLAS – Foram ministradas aulas aos alunos e atletas, em número variável ao 
longo do ano e que no final de 2013 estavam totalizavam 110 distribuídos pelos 
seguintes escalões: 
 
 

ESCALÃO 
FEDERADOS NÃO FEDERADOS 

MASCULINO FEMININO MASCULINO FEMININO 

Pré-Iniciação 2 1 8 12 

Iniciação 4 0 35 10 

Aperfeiçoamento 15 0 0 0 

Competição 4 0 0 0 

Adultos 7 2 5 5 

TOTAIS 32 3 48 27 

 

 

5. MEIOS HUMANOS – Reportando-nos ao final da época integravam a Secção 110 
atletas/alunos, 4 treinadores e um conjunto de praticantes, que utilizam esta 
modalidade para a sua manutenção física.  
Deve salientar-se que o período de inscrições de 2012/13 decorreu entre 1 de Outubro 
de 2012 e 30 de Setembro de 2013 e que nesta data a Ala disponha de 74 atletas 
federados.  
A partir de 1 de Outubro de 2013 iniciaram-se as renovações e novas inscrições para 
2013/14 e que no final do ano totalizavam aqueles 35 atletas federados. 
 

 

6. ORGANIZAÇÕES - Nos seus campos a Ala organizou 11 Torneios integrados no 
Calendário Oficial da Federação Portuguesa de Ténis, que envolveram 21 provas e 353 
atletas pertencentes a 26 Clubes os quais disputaram 392 jogos conforme Anexo 5 
onde também se plasmam os respetivos vencedores. 
 
Promoveu a deslocação de 45 atletas e 9 sócios ao Portugal Open – o principal Torneio 
Internacional da modalidade disputado no Continente – para apreciar o Ténis de Top e 
enriquecer os seus conhecimentos.  
 
Participou ainda na organização das Férias Desportivas conjuntamente com as secções 
de Ténis de Mesa e de Voleibol. 
 
  

7. PROTOCOLOS – Procurando elevar a taxa de utilização dos campos de ténis 
firmaram-se oportunamente acordos com os Serviços Sociais da Caixa Geral de 
Depósitos e do Banco Millennium BCP e com alguns associados. 
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8. RANKING – No anexo 6 apresentam-se as posições dos atletas da Ala no final do ano 
onde se destaca 

 
� em Ténis de Campo 

José Soares – 3º (+35 anos) 
Pedro Marinho – 5º (+35 anos) 
Daniel Ventura – 20º em Seniores Masculinos. 
Eduardo Ferreira – 20º (+ 50 anos) 
 

9. TREINADORES - Pedro Monteiro realizou com sucesso o curso de Treinadores nível 
I da Federação Portuguesa de Ténis. 

 
10. JUÍZES ÁRBITROS - Vítor Pereira realizou o curso de Arbitro e Juiz Árbitro nível I 
na Escola de Ténis da Maia. 
 

TÉNIS DE MESA 

 
 
Para proporcionar uma melhor visão da atividade da Secção ao longo do ano 
complementa-se o anexo 7 com informação adicional. 
 

 

1. PROVAS – Repartiram-se por três níveis: 

 

1.1 – Campeonatos Nacionais/Taça de Portugal 

 

De Equipas:  

Seniores Masculinos da 2ª Divisão e Femininos da 1ª e da 2ª Divisão; 
Sub 21 Femininos; 
Juniores Femininos; 
Cadetes Masculinos e Femininos; 
Infantis Masculinos e, ainda, na  
Taça de Portugal em Seniores Femininos. 
 
De Pares ou Pares Mistos:  

Em Pares Masculinos: Cadetes, Infantis e Iniciados; 
Em Pares Femininos: Seniores, Sub 21, Juniores, Cadetes e Infantis; e 
Em Pares Mistos: Seniores, Sub 21, Juniores, Cadetes, Infantis e 
Iniciados.  
 

Individuais:  

Masculinos: Cadetes, Infantis e Iniciados; 
Femininos: Seniores, Sub 21, Juniores, Cadetes e Infantis; 
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1.2 – Campeonatos Regionais: 

 

De Equipas:  

Juniores Masculinos, Cadetes Masculinos e Femininos, Infantis e 
Iniciados Masculinos. 
 

De Pares ou Pares Mistos:  

Em Pares Masculinos: Seniores, e Infantis. 
Em Pares Femininos: Seniores, Juniores e Cadetes. 
Em Pares Mistos: Seniores, Juniores, Cadetes, Infantis e Iniciados.  
 
Individuais:  

Masculinos: Seniores, Juniores, Cadetes, Infantis e Iniciados; 
Femininos: Seniores, Juniores, Cadetes, Infantis e Iniciados; 
 

1.3 – E nos Torneios: 

Tanto a nível Nacional e Regional utilizando atletas de todas as 
categorias que tinham um duplo objetivo - a sua preparação para os 
respetivos campeonatos e para sua ordenação no Ranking individual. 

 

 

2. CLASSIFICAÇÕES – Destacam-se as mais relevantes: 

 

2.1 – Os 4 títulos de Campeões Nacionais: 

 - Seniores Femininos em Pares; 
  - Cadetes Femininos em Pares Mistos; e 

- Sub 21 Femininos: em Equipas e Individual. 
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 Cátia Martins - Campeã Nacional de Seniores Femininos em Pares e de 
Sub 21 Singulares Femininos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Marta Santos Campeã Nacional de Cadetes em Pares Mistos 

 


