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INTRODUÇÃO 

 
Nos termos estatutários a Direcção da Ala de Nun’ Álvares de Gondomar submete à superior apreciação 

dos Senhores Associados, reunidos em Assembleia-geral Ordinária, o Relatório e as Contas respeitantes 

ao exercício de 2005 para apreciação e votação. 

 

Apresenta também o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2006. 

 

EDIFÍCIO DA SEDE 
 
No âmbito do acordo estabelecido com a Junta da Freguesia de Gondomar (S. Cosme) iniciou-se, a 

renovação e a ligação de duas instalações sanitárias ao saneamento público, a restauração da empena 

poente e a pintura exterior do edifício, perspectivando-se a conclusão dos trabalhos no início de 2006. 

 

 

PARQUE DESPORTIVO 
 
Também em parceria com a mesma Junta de Freguesia foram efectuadas no Pavilhão Polidesportivo e 

no muro exterior obras de conservação e manutenção. 

 

ÓBITOS 
 

A Direcção da Ala regista com muita mágoa o falecimento neste exercício da componente do Grupo 

Coral da Ala, D. Maria de Lurdes da Rocha Vieira. 

 

SITE DA ALA 
 
Já está disponível para consulta geral, embora ainda com conteúdo parcial. Perspectiva-se que, 

brevemente, esteja dotado com uma informação mais completa.  

 

REDE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GONDOMAR 
 
No âmbito da Rede Social da Freguesia de Gondomar (S. Cosme), em que a Ala participa, foi cedido ao 

Ministério de Educação uma sala para funcionamento do 1º ciclo de Ensino Recorrente. 

 

Paralelamente foi constituída uma Comissão Instaladora da Universidade Sénior de Gondomar, que a 

Ala também integra, e “visa dar uma resposta social e cultural” à população maior de 55 anos, com 

disciplinas teóricas e práticas e, ainda, com actividades extracurriculares. 

 

Desenvolver-se-á em espaços diversos – Ala, outras associações e Autarquias – prevendo-se que as 

inscrições arranquem no início de 2006 e a sua entrada em funcionamento se processe pouco depois. 

 

Como já se referiu a Ala em parceria com a referida Junta de Freguesia desencadeou um processo de 

obras nas suas instalações, procurando adequá-las a esta iniciativa.  
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FESTA DA IMACULADA 
 
Realizou-se no Auditório Municipal de Gondomar no dia 7 de Dezembro um sarau com o seguinte 

programa: 

 

1. Actuação do Grupo Coral sob direcção de Pedro Costa, que  apresentou: 

 

 Hino da Ala 

 Venham Ver – Américo Aguiar 

 Primavera – António Aguiar 

 Avé Maria – Charles Gounot 

 Mar Tranquilo – Bizet 

 A Cantar e a Dançar – Rui Coelho 

 

2. Representação da peça de Teatro “O dentinho”, pelos alunos da Sala  de Estudo 

 

3. Audição dos alunos da Escola de Música – 1ª parte 

 

4. Dança com Ala’s Stars: 

 

 “One, two, step”  

 

 “Santa Claus is comming to town” 

 

5. Homenagens da Ala com:  

 

5.1 Distribuição de Diplomas de Reconhecimento a atletas das Secções Desportivas, pelo seu 

empenho e dedicação ou internacionalização. 

5.2 Atribuição de Troféus aos Campeões Nacionais e Regionais ou às equipas que subiram de 

divisão na última época: 

 

  Na modalidade de ténis 

 

Ao atleta, Fernando Caiado, campeão nacional de pares> 50 anos e campeão regional 

singulares> 50 anos; 

 

 Na modalidade de ténis de mesa 

  
À equipa sénior masculina que subiu à 1ª divisão regional; 

À equipa de juniores feminina, campeã regional; 

À equipa de cadetes femininos, campeã regional; 

À atleta, Cláudia Santos, que foi campeã regional de pares em  cadetes femininos; e 

À atleta, Maria Nogueira que foi:  

 Campeã nacional de pares cadetes mistos,  

 Campeã regional individual de cadetes femininos,  

 Campeã regional de pares cadetes femininos e  

 Campeã regional de pares cadetes mistos. 

 

 Na modalidade de Voleibol 
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À equipa de juvenis femininos, campeã regional; 

À equipa de juniores feminina, campeã regional; e 

À dupla de voleibol ao ar livre (Gonçalo Salgado e Diogo Fonseca), 

campeã nacional e regional. 

 

5.3  Distinção com Galardões 

 

De Treinador de 2005 – a Pedro Oliveira; 

De Revelação de 2005 – a Viviane Isidoro; 

De Colaborador de 2005 – a Dra. Teresa Cameira; 

De Atleta de 2005 – a Bárbara Garrido; 

De Componente das actividades culturais de 2004 – a Germano Ferreira Fernandes; 

De Patrocinador de 2005 – a Farlab-Comércio e Representações, Lda. 

De Carreira de 2005 – a Vicente Pereira das Neves; e 

De Dedicação de 2005 – a David Torres Garrido. 

 

6. Audição dos alunos da Escola de Música – 2ª parte. 

 

Honraram-nos com a sua presença, e participaram na distribuição dos galardões, entre outros, o 

Vereador do Pelouro da Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Gondomar, Dr. Fernando Paulo, 

António José Koch em representação da Junta da Freguesia de Gondomar (S. Cosme) e Manuel Pinto, 

Presidente da Direcção da Federação das Colectividades do Concelho de Gondomar.  

 

A Festa da Ala concluiu-se no dia seguinte com Missa em honra da sua Padroeira, celebrada pelo Padre 

Alípio Barbosa na Igreja Matriz de Gondomar, tendo o Grupo Coral participado na sua solenização. 

Seguiu-se um convívio dos Órgãos Sociais, cônjuges e Assistentes Eclesiástico.  

 

SUBSÍDIOS 
 
Ao abrigo das respectivas políticas de apoio ao Associativismo Cultural, Recreativo e Desportivo foram 

recebidos neste ano as seguintes verbas atribuídas pelas Autarquias Locais: 

 

 Câmara Municipal de Gondomar 
 

Pela inscrição de atletas em 2004 1 245,50 € 

Para as actividades da Ala 36 500,00 € 

Pela participação nas Festas do Concelho 2 500,00 € 

Para obras respeitante a 2004 1 753,50 € 

Total 41 999,00 € 

  

 

 Junta da Freguesia de Gondomar (S. Cosme) 

 

Para as actividades da Ala 1 895,00 € 

Total 1 895,00 € 

 

 

O que perfaz    43 894,00 € 
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EXERCÍCIO DE OUTROS CARGOS 
 
O Presidente da Direcção manteve-se na Comissão Financeira da Federação Internacional de Voleibol 

e na presidência do Conselho Fiscal da Federação das Colectividades do Concelho de Gondomar; passou 

também a integrar a Comissão Social de Freguesia – CSF de Gondomar (S. Cosme) e do Município de 

Gondomar e, ainda, o Conselho Científico da Academia das Colectividades do Distrito do Porto. 

 

De igual modo o vogal da Direcção, Celso José Dias dos Santos, continuou a fazer parte do Conselho 

Jurisdicional da Associação de Ténis de Mesa do Porto.  

 

EVENTOS 
 
Apresentam-se alguns exemplos da política seguida pela Ala de corresponder aos convites que lhe são 

dirigidos para se fazer representar nas iniciativas de outras entidades: 

 

 na cerimónia da tomada de posse dos Órgãos Sociais da Associação Comercial e Industrial de 

Gondomar; 

 na reunião realizada na Junta da Freguesia de Gondomar (S. Cosme) para balanço das 

actividades desenvolvidas e execução do Orçamento do ano anterior e Plano de Actividades e 

Orçamento para 2005; 

 na homenagem prestada pelo Associativismo ao Senhor Governador Civil do Porto em 

reconhecimento da atenção que lhe dedicou durante o seu mandato; 

 na Celebração da Festa do Corpo de Deus; 

 nas comemorações do 11º. Aniversário da Federação das Colectividades do Concelho de 

Gondomar; 

 na III Gala de Voleibol no Colégio Paulo VI; 

 no Centenário da Escola Dramática e Musical Valboense; 

 no 97º. Aniversário do Clube Gondomarense;  

 no 88º. Aniversário do Orfeão de Gondomar; 

  no encerramento da actividade da Associação de Ténis de Mesa do Porto, tendo-se destacado 

a homenagem prestada à Ala pelo seu contributo na realização de provas; 

 na Festa de Encerramento da época da Associação de Voleibol do Porto;  

 na audição dos alunos da Escola de Música realizada no Ginásio; 

 na Festa de Final do Ano do Ala’s Stars realizada no Auditório Municipal de Gondomar; e 

 no Concerto de Música realizado na Igreja Matriz de Gondomar. 

 

CEDÊNCIA DE ESPAÇOS 
 

No domínio da abertura dos espaços da Ala à comunidade destaca-se: 

 

 à referida Associação Comercial e Industrial de Gondomar para a realização da cerimónia da 

tomada de posse dos Órgãos Sociais, homenagem a associados e distribuição de prémios, 

acompanhado de jantar; 

 à Paróquia para recepção aos componentes do compasso; 

 à Paróquia para o ensino da catequese; 

 ao Gondomar Futsal Clube para promover uma reunião; e 

 ao Enois 05 Futsal Clube para a realização de jogos da Federação de Futsal Amador. 
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ESPAÇO SÉNIOR 
 
A sensibilidade da Ala para outras situações sociais, que urge ultrapassar, pode ser aferida também pelo 

acesso diário às suas instalações e respectivo equipamento facultado a algumas dezenas de adultos que, 

tendo cessado o seu percurso profissional, ali encontram condições para diariamente preencherem a 

contento os seus tempos livres.  

 

ASSOCIADOS 
 
Do quadro, anexo 1, apresenta-se a distribuição dos 1001 sócios existentes no final de 2005 por escalões 

etários e por antiguidade na Ala. Cada um deles está dividido por ambos os sexos e pelo seu somatório 

e, ainda, dentro de cada um, pelas modalidades desportivas e pelo residual. 

 

Dá-se conta também dos associados admitidos em 2005 distribuídos por escalões etários e com o mesmo 

desdobramento. 

 

A sua apreciação permitirá a análise por diversas perspectivas das quais se evidencia:  

 

1 – Distribuição por sexo: no conjunto dos associados há uma expressiva maioria de masculinos 672 

(67%), logo 329 são femininos (33%) e, a nível de modalidades, regista-se uma sensível igualdade no 

Voleibol – 154 masculinos contra 145 femininos; 

 

2 – Distribuição etária: até aos 25 anos de idade a Ala tem 468 associados (46,98%), ou seja, os que 

predominantemente integram as equipas das modalidades desportivas; 

 

3 – Distribuição por antiguidade: o maior peso, 34%, respeita ao escalão de sócios com menos de 5 

anos de efectividade; 

 

4 – Distribuição por modalidades desportivas: a de Voleibol detém o maior número, 299 praticantes, 

quase todos atletas federados, seguindo-se a de Ténis com 275, dos quais um expressivo número não 

está federado; e 

 

5 – Distribuições dos associados admitidos em 2005 – Os 87 que deram entrada na Ala visaram as 

modalidades desportivas, Voleibol (42), Ténis (32) e Ténis de Mesa (10), em idades de competição, com 

ligeiro ascendente dos masculinos, 49 contra 38. 

 

SALA DE ESTUDO 
 
Continuou em funcionamento durante o último ano escolar o apoio aos alunos do 1º. ao 9º anos, 

associados da Ala, e a sua integração nas actividades que esta Associação disponibiliza. 

 

Iniciou-se com um grupo de 19 alunos, tendo, entretanto, desistido 4 por razões diversas. Para o ano 

escolar em curso a frequência é já de 24 jovens. 

 

Apraz registar que o grau de aproveitamento dos alunos nos respectivos estabelecimentos de ensino foi 

bastante positivo no último ano lectivo. 
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Por fim, destaca-se que, no quadro das actividades extracurriculares para formação ou mera diversão, 

foi possível proporcionar: 

 

 Visita aos carrosséis na Romaria de Nossa Senhora do Rosário; 

 Magusto; 

 Festa da Ala; 

 Visitas ao Funny City, na Maia, e Museu da Olaria, em Barcelos; 

 Construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis; 

 Festa de Natal com troca de prendas; 

 Cinema no Auditório Municipal de Gondomar; 

 “Vamos aprender a fazer pizzas” na visita à Telepizzas de Fânzeres; 

 Festa do Dia do Pai; 

 Visita à Bracalândia; 

 Visita à Horta da Formiga; 

 Festa do Dia da Mãe; 

 Sarau de dança, organizado pela Ala com a participação da Ala’s Stars e de grupos convidados; 

 Tardes de praia e piscina; e 

 Visita ao Atelier dos Oceanos e ao Oceanário de Lisboa com trabalhos elaborados subordinados 

aos temas “Mamíferos Aquáticos” e “Matemática debaixo de água”. 

 

ALA’S STARS 
 
Este Grupo de Dança iniciou a sua actividade em Setembro de 2003 no âmbito das actividades 

extracurriculares da Sala de Estudo. 

 

É constituído por 7 jovens, sob a orientação da Professora Cármen Silva, com idades compreendidas 

entre os 7 e os 12 anos, mas que frequentavam já aulas de dança desde os seus 2 anitos. 

 

A partir daquela data apresentou vários espectáculos donde se evidencia: 

 

 XIV e XV Encontros de Dança Rítmica, Jazz e Aeróbica; 

 50º. Aniversário da Associação Recreativa 1.º de Dezembro; 

 10.º Aniversário da Federação das Colectividades do Concelho de Gondomar; 

 Saraus anuais de dança organizados pela Ala; 

 7º. Gondomar Jovem; 

 Animação de Torneios de Karaté; e 

 Festas anuais da Ala.  

 

Este pequeno palmarés e a qualidade apresentada foram um estímulo para o Grupo que, sem prejuízo de 

continuar a assegurar uma actividade extracurricular da Sala de Estudo, envereda já para horizontes mais 

amplos, afirmando-se também como Grupo de Dança autónomo com perspectivas próprias.  

 

GRUPO CORAL 
 
Em cumprimento da sua Missão, este Grupo constituído por 30 elementos, participou na solenização 

das Eucaristias mensais mandadas celebrar pela Confraria de Nossa Senhora do Rosário, que incluem 

as integradas no programa das Festas do Concelho, nas Cerimónias da Semana Santa e nas dos Fiéis 
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Defuntos, na Missa em honra de S.Miguel e Almas e, ainda, nas Bodas de Prata Matrimoniais de um 

ex-coralista. 

 

Como já foi referido cantou na Festa da Ala, tanto no sarau oferecido aos associados no Auditório 

Municipal de Gondomar como na Eucaristia celebrada na Igreja Matriz. 

 

Actuou, também e com muito agrado, no IV Encontro de Coros “Corais de Ouro”, realizado no mesmo 

Auditório e organizado pelo Grupo Coral do Senhor dos Aflitos. 

  

Deslocou-se à paróquia de Ervedosa do Douro, no concelho de S. João da Pesqueira, onde participou na 

solenização da Eucaristia dominical presidida pelo Padre António José que, gentilmente, acolheu o 

Grupo e participou no convívio que se seguiu. 

 

Por último são de assinalar as suas deslocações aos Hospitais Rovisco Pais (Tocha) e S. João (Porto) 

para participar nas Eucaristias para os seus doentes. 

 

A nota final vai para o seu Director Artístico, Pedro Costa, que foi o orientador dos componentes dos 

grupos corais que participaram na solenização da Eucaristia realizada na Igreja Matriz, aquando da 

recepção dos Compassos. 

 

TÉNIS 
 
O quadro, Anexo 2, reflecte já uma imagem do que foi a actividade desta Secção, mas para se obter uma 

panorâmica global destacam-se alguns aspectos e acrescenta-se informação adicional. 

 

1. PROVAS 
 
Os seus atletas disputaram: 

 

1.1 – A Taça dos Clubes Campeões Europeus de Equipas na categoria de Veteranos; 

 

1.2 – Os Campeonatos Nacionais de Equipas na categoria de Veteranos;  

 

1.3    –   Os Campeonatos Regionais de Equipas nas categorias de: 

 

 Veteranos, de Seniores, de Juniores, de Infantis, de Cadetes e de Iniciados; e 

 

1.4 – Os Torneios mais diversos, a nível nacional, para melhorar a capacidade competitiva dos atletas 

e que concorrem para o seu posicionamento no ranking. 

 

2. CLASSIFICAÇÕES 

 
Merece destaque: 

 

2.1 – A conquista do campeonato nacional de: 

 

 Pares em Veteranos 
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2.2 – A conquista do campeonato regional de  

 

 Singulares em Veteranos; 

 

2.3 – Na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Equipas Veteranas 

 

 O 10º lugar na prova realizada no Algarve 

 

2.4 – Ainda nos Campeonatos Regionais: 

 

 O 2º lugar em Equipas de Veteranos; e 

 

2.5 - A conquista de um Torneio e a presença em 3 finais. 

 

3. ESCOLAS 
 
Mantiveram-se em funcionamento a cargo de Fernando Caiado, de Pedro Marinho e Luís Silva 

registando no final do ano a seguinte frequência: 

 

 Iniciação 
  Femininos   22  

  Masculinos  42 

  

 Aperfeiçoamento 

  Masculinos  21 

 

 Competição 

  Masculinos    8 

 

 Veteranos 
  Masculinos    8 

 

   Total         101 alunos 

  

4. MEIOS HUMANOS 

 
Para além destes 101 alunos a Secção dispunha no final da época de 2004/05 de 59 atletas, de 3 

treinadores e de um razoável número de praticantes. Para a presente época dispõe já de 64 atletas. 

 
5. ORGANIZAÇÕES 

 
A Ala organizou 9 Torneios integrados no Calendário Oficial da Federação Portuguesa de Ténis sendo: 

 

 3 para a categoria de Veteranos; 

 4 para a de Juvenis; e 

 2 para a de Seniores, que incluiu o Torneio das Festas do Concelho – Open Cadouro. 

 

Por outro lado, organizou 3 Torneios para os alunos das Escolas e 2 para os sócios.  
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6. PROTOCOLOS 
 
Mantiveram-se em funcionamento os estabelecidos com a Caixa Geral de Depósitos e com alguns 

associados através do qual lhes é facultado o acesso aos campos da Ala, exponenciando a sua utilização. 

 

7. INTERCÂMBIOS 

 
Subsistiram os ratificados com várias Escolas de outras colectividades filiadas na Associação de Ténis 

do Porto com proveito recíproco. 

 

TÉNIS DE MESA 
 
Uma adequada análise do quadro, Anexo 3, permitirá facilmente reter uma imagem da expressão 

competitiva desta Secção nas suas diversas perspectivas. Permita-se, contudo, realçar alguns aspectos e 

acrescentar outra informação complementar para facilitar a aproximação à sua real actividade. 

  

1. PROVAS 
 
O poder competitivo da Ala nesta modalidade distribuiu-se por três frentes: 

 

1.1 – Nos campeonatos nacionais de: 

 

 Equipas nas categorias de Juniores, Masculinos e Femininos, e de Cadetes, também 

Masculinos e Femininos; 

 Pares ou Pares Mistos nas categorias de Juniores Masculinos, de Cadetes, Masculinos 

e Femininos, e de Infantis Masculinos; e 

 Individuais nas categorias de Seniores, Masculinos e Femininos, Juniores Masculinos, 

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

 

 

1.2 – Nos campeonatos regionais de: 

 

 Equipas nas categorias de Seniores Masculinos (2ª. Divisão), de Juniores, Masculinos 

e Femininos, e de Cadetes também Masculinos e Femininos; 

 Pares ou Pares Mistos nas categorias de Juniores Masculinos e de Cadetes, Masculinos 

e Femininos; e 

 Individuais nas categorias de Juniores Masculinos, de Cadetes, Masculinos e 

Femininos, e de Infantis, também em Masculinos e Femininos. 

 

1.3 – Nos Torneios, a nível nacional e regional, com atletas de todas as categorias e de ambos os 

sexos que, além da endurance competitiva, concorre para o ranking individual. 

 

2. CLASSIFICAÇÕES 
 
Merecem destaque: 
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2.1 – A conquista do campeonato nacional: 

 

 Pares mistos de Cadetes 

 

2.2 – A conquista dos seguintes campeonatos regionais: 

 

 Equipas de Juniores Femininos; 

 Equipas de Cadetes Femininos;  

 Pares de Cadetes Femininos;  

 Pares mistos de Cadetes; e 

 Individual de Cadetes Femininos.  

 

2.3 - A subida à 1ª. Divisão dos Campeonatos Regionais da Equipa de Seniores Masculinos; e 

 

2.4 - Os diversos lugares no pódio em alguns campeonatos e torneios disputados. 

 

3. QUANTIDADE DE JOGOS 
 
Os atletas de todas as categorias desta modalidade disputaram no seu conjunto 299 jogos tanto nos 

campeonatos nacionais e regionais como nos torneios. 

 

4. MEIOS HUMANOS 

 
Na época de 2004/05 a Secção dispunha de 24 atletas e 3 treinadores que, criteriosamente utilizados, 

asseguraram o nível de actividade exposto. Para a época em curso tem um plantel de 36 atletas e 11 

praticantes não federados a frequentar a Escola da modalidade, apoiados pelos mesmos treinadores. 

 

5. ORGANIZAÇÃO 
 
5.1 - A Ala organizou no seu Pavilhão o VIII Torneio Aberto de Ténis de Mesa – Torneio António 

Moutinho, de âmbito nacional, destinado às classes de Absoluto, Cadetes, Infantis e Iniciados, em 

Masculinos e Femininos, que envolveu 440 atletas em representação de 41 colectividades. 

 

Continuou a crescer o número de participantes e de equipas neste Torneios, o que reforça o estatuto 

organizativo já atingido pela Ala. 

 

5.2 - Também se disputaram no mesmo Pavilhão os Campeonatos Nacionais Individuais de Iniciados, 

Infantis e Cadetes organizados pela respectiva Federação com a colaboração da Associação do Porto e 

da Ala. 

 

6. ATLETAS SELECCIONADOS 

 
6.1 - Para as selecções regionais: 

 

 Maria Nogueira 

  

  – Torneio Internacional da ATM Porto (Cadetes Femininos) – Penafiel; e 
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 Miguel Neves 
 

  – Torneio Internacional da ATM Porto (Juniores Masculinos) – Penafiel. 

 

 

6.2 - Para a selecção nacional: 

 

 Cadete, Maria Nogueira 

 

 - Eurokids – Hluk (República Checa); 

 - Open de Portugal (Cadetes Femininos) – Tavira;  

 - Open de Espanha (Cadetes Femininos) – Platja D’Aro; e  

 - Open do Luxemburdo (Mini Cadetes Femininos) – Kirchberg.  

 

7. TREINADORES SELECCIONADOS 
 
7.1 - Para a selecção regional: 

 

 Pedro Couto 
 

  – Torneio Internacional da ATM Porto (Treinador de Cadetes  Masculinos) – Penafiel  

 

7.2 - Para as selecções nacionais: 

 

 Pedro Couto  
 

 - Eurokids (Treinador da comitiva Portuguesa) – Hluk (República  Checa);   

 - Open de Portugal (Tavira); 

 - Open de Espanha (Treinador de Juniores Masculinos) – Platja  D’Aro;  e  

   

 - Open do Luxemburgo (Treinador da selecção masculina) –  Kirchberg .  

  

 

VOLEIBOL 
 
Também para esta modalidade se apresenta no Anexo 4 um quadro que permite reter uma noção do seu 

trabalho ao longo da última época. De igual forma se vai extrair o que se considera de mais relevante 

que, associado a informação complementar que se acrescenta, se espera poder transmitir uma 

perspectiva mais aproximada da sua actividade no ano em análise.  

 

1. PROVAS 

 
As Equipas da Ala distribuíram-se em 3 frentes: 

 

1.1 – Nos campeonatos nacionais das seguintes categorias: 

 

 Seniores da 2ª Divisão, Masculinos e Femininos; 

 Juniores, Masculinos e Femininos; 
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 Juvenis, Masculinos e Femininos; 

 Iniciados Masculinos; e 

 Infantis Femininos. 

 

1.2 – Nos campeonatos regionais das seguintes categorias: 

 

 Seniores da 2ª. Divisão em Femininos; 

 Juniores, Masculinos e Femininos; 

 Juvenis, Masculinos e Femininos; 

 Iniciados Masculinos;  

 Infantis Femininos; e 

 Minis, Masculinos e Femininos e Mistos. 

 

1.3- Nos seguintes Torneios: 

 Cidade de Gondomar, com as equipas de Juvenis, Masculinos e Femininos; 

 Manuel Puga, com a equipa de Infantis Femininos; e 

 Mensais, Carnaval, Páscoa, Natal e AVP, com as equipas de Minis, A e B, Masculinos e 

Femininos. 

 

2. CLASSIFICAÇÕES 
 
Merecem destaque: 

 

2.1 – A conquista do campeonato nacional de: 

 

 Duplas ao ar livre na categoria de Infantis Masculinos. 

 

2.2 – A conquista dos campeonatos regionais de: 

 

 Juniores Femininos; 

 Juvenis Femininos;   

 Minis – B, Femininos. 

 

2.3 – A conquista dos seguintes Torneios: 

 

 Mensais: Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março, com a equipa de Minis – A;  

 Carnaval e AVP, com a equipa de Minis – B, Femininos; e 

 Páscoa, organizado pela Associação de Voleibol da Madeira, com a equipa de Infantis 

Femininos. 

 

2.4 - São ainda de destacar as seguintes classificações nos respectivos  campeonatos nacionais: 

 

 3º. Lugar em Seniores Femininos, Juniores, Masculinos e Femininos, e Iniciados Masculinos. 

 

3. QUANTIDADE DE JOGOS 
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À margem da actividade desenvolvida pelas equipas de Minis registaram-se 259 jogos efectuados pelos 

restantes conjuntos, tanto nas suas instalações como nos diversos espaços desportivos distribuídos pelo 

País, acompanhados por 1400 treinos.  

 
4. MEIOS HUMANOS 

 
Na época em análise a Ala dispôs de 228 atletas nesta modalidade, sendo 112 do sexo Masculino e 116 

do Feminino, que foram orientados por 24 treinadores e apoiados por 13 seccionistas. Na época em 

curso conta com 236 atletas. 

. 

5. TREINADORES 

 
Neste capítulo há a assinalar: 

 

5.1 – Frequentou com aproveitamento o Curso de Treinadores: 

 

 Manuel Pedro F. M. Santos – Nível 1 

 

5.2 – Passaram a integrar o quadro da Ala: 

 

 Vítor Hugo Matos; 

 Alexandra Isabel Fernandes; 

 Cristiana Helena Pereira; e 

 António Alberto Couto 

 

5.3 – Cessaram a sua colaboração: 

 

 David Barbosa; 

 Afonso Neves; 

 Maria Clara Cruz Coelho; e 

 Raquel Vidal Borges. 

 

6. SECCIONISTAS 

 
O corpo de seccionistas da Ala foi enriquecido com as seguintes adesões: 

 

 António França; 

 Celso Santos; 

 Sérgio Gomes; 

 José Esteves; e 

 Júlio Soares. 

 

7. ORGANIZAÇÕES 

 
Neste domínio merece realce: 
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7.1 - Os Torneios integrados nas Festas da Cidade na categoria de Juvenis com as seguintes 

participações: 

 

 Masculinos: Ala, Castelo da Maia Ginásio Clube, C. D. Fiães e Sporting Clube de Espinho; 

 Femininos: com as equipas dos mesmos clubes. 

 

 O Sporting Clube de Espinho foi o vencedor das 2 provas; e 

 

7.2 - Os Torneios de Minis: 

 

 Dezembro 

 Janeiro 

 Fevereiro 

 Março 

 Carnaval/Páscoa e 

 Natal 

   

8. ATLETAS SELECCIONADOS 

 
Foram convocados os seguintes atletas: 

 

8.1 – Para as selecções regionais: 

 

 Cadete Feminina, Carla Sofia 

 

8.2 – Para as selecções nacionais: 

 

 Seniores Femininas: Rita Matos e Bárbara Garrido 

 Cadetes Femininas: Mafalda Sousa, Gabriela Madeira, Elisabete Silva e Viviane Isidoro 

 Seniores Masculinos: Júnior, Pedro Sousa. 

  

ESCOLA DE MÚSICA 
 
A gestão desta Escola continuou a cargo da experiente firma neste domínio, Foco Musical – Educação 

e Cultura, Lda., sendo de esperar uma evolução positiva. 

 

Ministrou-se o ensino de piano, guitarra, flauta bisel e violino através de 6 qualificados professores. 

 

Os seus 32 alunos apresentaram-se publicamente e com muito agrado nas Festas de Final do Ano, da 

Ala e do Natal. 

 

GINÁSIO 
 
Também este espaço de manutenção física teve uma gestão própria a cargo de Albino Silva. 

 

Foi proporcionado ao longo do ano a prática das seguintes modalidades: 
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Dança de Salão, Cárdio Fitness, Musculação, Karaté, Taekwondo, Aikido, Jiujitsu, Aeróbica, Steplocal, 

Bodypush, Spin, Bodycombat, Localizada e G.A.P. 

 

Manteve-se a frequência de 300 utentes deste espaço devidamente equipado e com óptima localização 

e orientados por 18 competentes monitores. 
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