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Secretário  Serafim Costa Oliveira 
Relator   David Torres Garrido 

 

INTRODUÇÃO 
 

A Direcção da Ala de Nun’ Álvares de Gondomar, em cumprimento do estabelecido nos seus 

estatutos, submete à superior apreciação dos Senhores Associados, reunidos em Assembleia-

geral Ordinária, o Relatório e as Contas respeitantes ao exercício de 2006 para apreciação e 

votação. 

 

Apresenta ainda o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2007. 

 

EDIFÍCIO DA SEDE 
 

No âmbito do acordo estabelecido com a Junta da Freguesia de Gondomar (S. Cosme) 

concluíram-se os trabalhos, iniciados no ano anterior, de renovação e ligação de duas 

instalações sanitárias ao saneamento público, de restauração da empena poente e da pintura 

exterior do edifício. 
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Já no decorrer deste exercício adequaram-se espaços para o funcionamento da Universidade 

Sénior. 
 

 

PARQUE DESPORTIVO 
 

Procedeu-se à melhoria da iluminação do Pavilhão e a um reajustamento de espaços para 

melhorar o funcionamento da Sala de Estudo. 

 

OBITUÁRIO 
 

A Direcção da Ala regista com muita mágoa o falecimento, neste exercício, de Fernando 

Francisco Martins de Oliveira, que assegurou a presidência do Conselho Fiscal nos últimos 

anos. 

 

PORTO CANAL 
 
Transmitiu no seu programa “ <16” imagens recolhidas na Ala de um jogo de Voleibol, e no 

“Biba o Porto” passou 25 minutos com as actividades em geral, incluindo o funcionamento da 

Universidade Sénior. 

 

UNIVERSIDADE SÉNIOR  

 

A Ala celebrou um protocolo de cooperação com a Junta da Freguesia de Gondomar (S. 

Cosme), através do qual cede duas salas, o pavilhão, quando disponível e, ainda o apoio 

administrativo, sempre que solicitado para o funcionamento desta Universidade, vocacionada 

para a população maior de 55 anos, que espera uma oferta de âmbito cultural e social através 

de aulas teóricas e práticas e, ainda, de actividades extracurriculares. 

 

A cerimónia de abertura do ano lectivo também decorreu no edifício da sede da Ala. 

 

A Junta da Freguesia manifestou interesse em utilizar mais espaços neste edifício e propôs-se 

apresentar projectos de obras a realizar e do instrumento jurídico a titular. 

 

FESTA DA IMACULADA 
 

No Auditório Municipal de Gondomar realizou-se no dia 7 de Dezembro um sarau com o 

seguinte programa: 

 

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

 

 Hino da Ala 

Olha A Laranja – tradicional alentejano 
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Mar Tranquilo, de Bizet 

DÓ, RÉ, MI  

Vira Beirão, de Mário Sampaio Ribeiro; 

 

2. Representação da peça de Teatro “Jornal fora do Normal” e “Contra Informação”, pelos 

alunos da Sala de Estudo, sob orientação da Professora, Dra. Ana Paula, com a colaboração da 

Dra. Teresa Cameira e do Dr. Pedro Oliveira; 

 

 
Alunos da Sala de Estudo representando “Contra Informação” 

 

 

3. Dança pelo Ala’s Stars dirigido pela Prof. Cármen Silva que exibiu 

 

 “Promicous”, de Nelly Furtado e 

 “Buttons”, de Pussycat Dolls; 

 

4. Audição dos alunos da Escola de Música;  

 

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 a seguir mencionados: 

 

 Na modalidade de ténis de mesa 

  
À equipa feminina campeã regional de Infantis; 

À equipa feminina campeã regional de Cadetes; 

À equipa feminina campeã regional de Juniores; 
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À equipa Masculina campeã regional de seniores da 1ª. Divisão, que ascendeu ao 

Campeonato Nacional da 3ª. Divisão; 

À atleta, Célia de Jesus, que foi campeã regional individual e campeã regional e nacional 

de pares em Cadetes femininos;  

À atleta, Francisca Cruz, que foi campeã regional de pares em Cadetes femininos; e 

À atleta, Maria Nogueira, que foi campeã regional e nacional de pares cadetes mistos e 

campeã nacional de pares cadetes femininos. 

 

 Na modalidade de Voleibol 

 

À equipa de Juniores feminina, campeã regional;  

À equipa Sénior masculina, campeã nacional da 2ª Divisão; e 

À equipa Sénior feminina, campeã regional e nacional da 2ª. Divisão. 

 

5.3  Distinção com Galardões 

 

De Treinador de 2006 – a Cátia Daniela Oliveira; 

De Revelação de 2006 – a José Miguel Neves; 

De Colaborador de 2006 – a Maria Teresa Neves; 

De Atleta de 2006 – a Filipe Gonçalves; 

De Componente das actividades culturais de 2006 – a Pedro Jorge Viana Pinto da 

Costa; 

De Patrocinador de 2006 – ao Banco Português de Negócios. 

De Carreira de 2006 – a Fernando Martins Pereira das Neves; e 

De Dedicação de 2006 – a José Maria Vigário Martins. 

 

6. Actuação da Gestrintuna – Tuna da Escola Profissional Actual Gest 

 

Honraram-nos com a sua presença, entre outros, o Vereador do Pelouro da Cultura e Desporto 

da Câmara Municipal de Gondomar, Dr. Fernando Paulo, o Presidente da Junta da Freguesia 

de Gondomar (S. Cosme), Dr. António José Macedo e o Presidente da Direcção da Federação 

das Colectividades do Concelho de Gondomar, Manuel Pinto, que participaram na distribuição 

dos galardões. 

 

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 
 

De acordo com as correspondentes políticas de apoio ao Associativismo Cultural, Recreativo e 

Desportivo foram recebidas no corrente exercício as seguintes verbas atribuídas pelas 

Autarquias Locais: 

 

 Câmara Municipal de Gondomar 



                                     

    -  6 
Relatório e Contas 2006 

Ala de Nun’Álvares de Gondomar 

 

Pela inscrição de atletas em 2005 1 173,50 € 

Para as actividades da Ala 41 600,00 € 

Para obras respeitante a 2005 1 607,00 € 

Para a Organização do Campeonato Nacional de Ténis de Mesa (*) 4 500,00 € 

Total 48 880,50 € 

  

(*) Verba veiculada para a Associação de Ténis de Mesa do Porto 

 

 Junta da Freguesia de Gondomar (S. Cosme) 

 

Para as actividades da Ala de 2005 1 300,00 € 

Para o Campeonato Nacional de Voleibol 125,00 € 

Total 1 425,00 € 

 

 

O que perfaz    50 305,50 € 

 

EXERCÍCIO DE OUTROS CARGOS 
 

Durante este exercício o Presidente da Direcção da Ala transitou da Comissão Financeira da 

Federação Internacional de Voleibol para a Supervisão das suas contas e manteve-se na 

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

na Comissão Social de Freguesia – CSF de Gondomar (S. Cosme) e do Município de Gondomar 

e, ainda, no Conselho Científico da Academia das Colectividades do Distrito do Porto. 
 

Por outro lado 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 reunião efectuada na Câmara Municipal de Gondomar para a eleição de quatro 

colectividades para o projecto “ Rede Social do Município de Gondomar”; 

 na comitiva da Comunidade Paroquial de S. Cosme que apresentou cumprimentos ao 

Senhor Bispo do Porto; 

 na Eucaristia celebrada pelo quarto aniversário do falecimento Padre António Ferreira 

Vaz a convite da Paróquia; 

 na tomada de posse dos Órgãos Sociais da AFAGOS - Associação de Formação e Apoio 

de Gondomar Social realizada no Auditório do Centro Cultural de Rio Tinto; 

 na reunião promovida pela Junta da Freguesia de Gondomar (S. Cosme) com as 

colectividades da cidade para tratar dos apoios ordinários e extraordinários a conceder; 

 na reunião realizada na Casa de S. Miguel a convite da Paróquia; 
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 na cerimónia de abertura do ano lectivo da Universidade Sénior de Gondomar; 

 na 3ª. Convenção das Colectividades do Distrito do Porto realizada no Auditório 

Municipal de Gondomar 

 na Celebração da Festa do Corpo de Deus; 

 nas comemorações do 12º. Aniversário da Federação das Colectividades do Concelho 

de Gondomar; 

 no 101º aniversário  da Escola Dramática e Musical Valboense; 

 no 98º. Aniversário do Clube Gondomarense;  

 no 89º. Aniversário do Orfeão de Gondomar; 

 nas cerimónias de exposição dos presépios pela Associação das Donas de Casa de 

Gondomar na Câmara Municipal de Gondomar e na Junta de Freguesia de Gondomar 

(S. Cosme) 

 na cerimónia de certificação de qualidade dos serviços da Junta de Freguesia de 

Gondomar (S. Cosme);  

 na festa de Natal da Universidade Sénior; e 

 no 43º. Aniversário do Clube de Caça e Pesca de Aguiar. 

 

CEDÊNCIA DE ESPAÇOS 
 

No domínio da abertura da Ala à comunidade destaca-se, a título de exemplo, a cedência de 

instalações: 

 

 à Federação da Colectividades do Distrito do Porto para a realização de eleições; 

 à comissão organizadora do 25º encontro dos alunos da antiga Escola Industrial e 

Comercial de Gondomar para preparação deste convívio;  

 à Paróquia para recepção aos componentes do compasso; 

 à Gestrintuna para ensaios;  

 à ActualGest para ministrar aulas no âmbito da sua actividade; e 

 à Universidade Sénior, conforme já referido. 

 

ESPAÇO SÉNIOR 
 

Cerca de meia centena de adultos, já afastados das suas lides profissionais, continuam a procurar 

diariamente estas instalações para se entregarem a um são convívio, preenchendo assim os seus 

tempos de lazer. 

 

ASSOCIADOS 
 

Face à recolha de informação disponível é possível apresentar a distribuição dos 1035 sócios 

existentes no final de 2006 por escalões etários e por antiguidade na Ala, conforme anexo 1.  

 

Cada um deles, por sua vez, está dividido por ambos os sexos e pelo seu somatório e, ainda, 

dentro de cada um, pelas modalidades desportivas e pelo residual. 
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Dá-se conta também dos associados admitidos em 2006 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 682 (65,89%), logo 353 são femininos (34,11%) e, a nível de modalidades, regista-

se uma sensível igualdade no Voleibol – 170 masculinos contra 171 femininos; 

 

2 – Distribuição etária: até aos 25 anos de idade a Ala tem 485 associados (46,86%), ou seja, 

os que predominantemente integram as equipas das modalidades desportivas; 

 

3 – Distribuição por antiguidade: o maior peso, 38,36%, respeita ao escalão de sócios com 

menos de 5 anos de efectividade; 

 

4 – Distribuição por modalidades desportivas: a de Voleibol detém o maior número, 341 

praticantes, quase todos atletas federados, seguindo-se a de Ténis com 266, dos quais um 

expressivo número não está federado; e 

 

5 – Distribuições dos associados admitidos em 2006 – Os 52 que deram entrada na Ala 

visaram as modalidades desportivas, Voleibol (48) e Ténis de Mesa (2), a maioria com idade 

de competição, com ligeiro ascendente dos femininos, 27 contra 25. 

 

SALA DE ESTUDO 
 

No último ano lectivo manteve-se o apoio escolar aos alunos do 1º. ao 9º anos, associados da 

Ala, os quais foram integrados nas actividades que esta Associação tem ao dispor. 

 

Registou-se um positivo grau de aproveitamento dos alunos nos respectivos estabelecimentos 

de ensino e uma satisfação generalizada dos respectivos encarregados de educação. 

 

No final de 2006 registava uma frequência de 17 alunos. 

 

Uma nota final vai para o quadro das actividades extracurriculares para formação ou mera 

diversão que foi possível proporcionar: 
 

  Visita aos carrosséis (Romaria do Rosário); 

  Magusto; 

  Participação na festa anual da Ala; 

  Atelier Biblioteca Municipal de Gondomar; 

  Visita de Natal: Casa da Música, McDonalds e Golfinho Brincalhão, no Porto; 

  Festa de Natal com oferta e troca de prendas; 

  Ida a Telepizza em Fânzeres: “Vamos aprender a fazer pizzas”; 

  Atelier Casa da Juventude de Gondomar; 

  Atelier Biblioteca Municipal de Gondomar; 
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  Visita de Estudo: Museu da Física e jardim Botânico da Universidade de Coimbra,   

com almoço na cantina da Universidade; 

  Praia e Piscina (Praia da Aguda e Piscina Municipal de Campanhã); e 

  Atelier Casa da Juventude de Gondomar. 

 

ALA’S STARS 
 

É o Grupo de Dança resultante das actividades extracurriculares da Sala de Estudo já com 3 

anos de existência. 

  

Os seus 7 componentes, apesar da tenra idade, revelam uma certa experiência devido à sua 

precoce iniciação, que se reflecte na participação em espectáculos de dança como se constata, 

também, na actividade no corrente exercício: 

 

 Espectáculo Praça Luís de Camões – Gondomar;  

 Participação na festa anual da Ala; e 

 4 Saraus de dança no Auditório Municipal de Gondomar. 
 

Mantém-se o projecto de que continuará a afirmar-se como Grupo de Dança autónomo com 

objecto próprio e, paralelamente, como actividade extracurricular da Sala de Estudo.  

 

GRUPO CORAL 
 

Constituído por 30 elementos de ambos os sexos e sob a Direcção de Pedro Costa teve ao longo 

do ano a que nos estamos a referir três dezenas de actuações, conforme anexo 2. 
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Grupo Coral da Ala 

 

Por este documento se pode constatar que a sua actividade se repartiu por 2 encontros de coros, 

a Festa da Ala, Sarau em S. Pedro da Cova, um Enlace Matrimonial, Cerimónias da Semana 

Santa, Cerimónias dos Fiéis Defuntos, Eucaristia para os doentes no Hospital de S. João, as 

Eucaristias mandadas celebrar pela Confraria de Nossa Senhora do Rosário e por outras 

intenções. 

 

TÉNIS 
 

Com base no “Anexo 3” tem-se uma visão do que foi a amplitude da sua capacidade 

competitiva. 

 

Acrescentando-lhe mais alguma informação ficar-se-á com uma noção mais aproximada da 

actividade da Secção.  

 

1. PROVAS 

 
Os seus atletas disputaram: 

 

1.1 Os Campeonatos Nacionais de Pares e Individuais na categoria de Veteranos; 

1.2 Os Campeonatos Regionais de:  

 Pares e Individuais nas categorias de Veteranos e de Seniores 

 Individuais na categoria de Juvenis – sub 18, sub 16 e sub 14 

 
 

 1.3 Os mais diversos Torneios, a nível nacional, em todas as categorias para melhorar 

 a capacidade competitiva dos atletas e que paralelamente concorrem para o seu 

 posicionamento no ranking nacional. 

 

2. CLASSIFICAÇÕES 

 

Merecem referência: 
 

 2.1 A conquista do campeonato regional de Singulares na categoria de Veteranos (> 

50 anos); 
 

 2.2 O lugar no pódio no Campeonato Regional de Pares na mesma categoria de 

Veteranos e na de Seniores e, ainda, no de Singulares na categoria de Juvenis Sub 14; 
 

 2.3  A conquista de diversos Torneios: 

 

 12 na categoria de Veteranos (> 50 anos); 

   2 na categoria de Veteranos (> 45 anos); 

   1 na de Seniores; 

   1 na de Juvenis Sub 18; e 
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   2 na de Juvenis Sub 16. 

 

3. ESCOLAS 

 

Mantiveram-se em funcionamento coordenadas por Fernando Caiado, registando no final do 

ano a seguinte frequência: 

 

 Iniciação   43 

 Aperfeiçoamento  24 

 Competição     7 

 Total    74 alunos 

  

4. MEIOS HUMANOS 

 

Para além destes 74 alunos a Secção dispunha de 64 atletas, de 3 treinadores e de um 

significativo número de praticantes.  

 
5. ORGANIZAÇÕES 

 

A Ala organizou 15 Torneios sendo 3 para os alunos das Escolas, 3 para os sócios e 9 integrados 

no calendário oficial da FPT distribuídos pelas categorias de Veteranos (4), de Seniores (1) e 

de Juvenis (4). 

 

6. PROTOCOLOS 
 

Com o objectivo de incrementar a utilização dos espaços desportivos mantiveram-se em 

funcionamento os protocolos estabelecidos com a Caixa Geral de Depósitos e com alguns 

associados. 

 

TÉNIS DE MESA 
 

A partir do “Anexo 4” é possível extrair uma perspectiva do poder competitivo desta Secção 

nas suas diversas vertentes. Adicionando outra informação passa-se a destacar o que se entende 

de mais relevante. 

  

1. PROVAS 
 

A sua actividade distribuiu-se por três frentes: 

 

1.1 – Nos campeonatos nacionais de: 

 

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

também Masculinos e Femininos e de Infantis Femininos; 

 Pares ou Pares Mistos na categoria de Cadetes, Masculinos e Femininos; e 
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 Individuais nas categorias de Juniores Masculinos e de Cadetes, Masculinos e 

Femininos.  
 

1.2 – Nos campeonatos regionais de: 
 

 Equipas nas categorias de Seniores Masculinos (1ª e 2ª. Divisão), de Juniores, 

Masculinos e Femininos, de Cadetes também Masculinos e Femininos e de 

Infantis Femininos; 

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

Masculinos, de Cadetes, Masculinos e Femininos, e Infantis também 

Masculinos e Femininos. 

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

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

1.3 – Nos Torneios, tanto a nível nacional como regional, com atletas de todas as 

categorias e de ambos os sexos cuja envolvência concorre para o ranking individual 

e preparação para os respectivos campeonatos.  

 

2. CLASSIFICAÇÕES 
 

Realçam-se: 

 

2.1 – A conquista do campeonato nacional: 

 

 Pares mistos de Cadetes Femininos; e 

 

 
Diogo Pinho (Desp. Marco) e Maria Nogueira (Ala) campeões nacionais de cadetes mistos 
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 Pares de Cadetes Femininos. 

 

 

Célia de Jesus e Maria Nogueira campeãs nacionais de cadetes femininos 

 

2.2 – A conquista dos seguintes campeonatos regionais: 

 

 Equipas Seniores Masculinos da 1ª. Divisão 

 Equipas de Juniores Femininos; 

 Equipas de Cadetes Femininos; 

 Equipas Infantis Femininos; 

 Pares de Cadetes Femininos;  

 Pares mistos de Cadetes; e 

 Individual de Cadetes Femininos.  
 

2.2 - A subida da Equipa de Seniores Masculinos à 3ª. Divisão do Campeonato Nacional; 

e 
 

2.3 - Vários lugares no pódio em alguns campeonatos e torneios disputados. 

 

3. QUANTIDADE DE JOGOS 
 

No seu conjunto os atletas de todas as categorias desta modalidade disputaram 360 jogos nos 

campeonatos nacionais, regionais e nos torneios. 

 

4. MEIOS HUMANOS 
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A Secção dispunha na época de 2005/06 de 40 atletas e 4 treinadores que, criteriosamente 

utilizados, asseguraram o nível quantitativo e qualitativo exposto. 

 

Para a época em curso tem um plantel de 37 atletas federados e, ainda, 11 praticantes a 

frequentar a respectiva Escola, apoiados pelos mesmos treinadores. 

 

5. ORGANIZAÇÃO 
 

5.1– Realizou-se no Pavilhão da Ala o IX Torneio de Ténis de Mesa – António Moutinho 

tendo participado 390 atletas em representação de 38 colectividades, oriundas das Associações 

de Aveiro, Braga. Bragança, Coimbra, Lisboa, Madeira, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila 

Real.  

 

As provas dos escalões de Iniciados, Infantis e Cadetes foram integradas no calendário da 

Federação Portuguesa da modalidade com a classificação nacional A.  

 

No seu conjunto aqueles atletas disputaram nos 2 dias do Torneio 766 jogos.  

 

Destaca-se, ainda, a participação na distribuição dos prémios de José Santos, (CMG), Francisco 

Ascensão (JFG), Silvino Fonseca (FPTM), Eduardo Anjos e Jorge Filipe (ATMP), Clementina 

Moutinho e António Moutinho (Patrocinadores) e João Nuno (Ala). 
 

5.2 – No mesmo Pavilhão ainda se realizaram os Campeonatos de Portugal em todas as 

categorias, organizados pela respectiva Federação com a colaboração da Associação de Ténis 

de Mesa do Porto e da Ala. 

 

6. ATLETAS SELECCIONADOS 

 

6.1 - Para as selecções regionais: 
 

 Célia Jesus, Cláudia Santos e Maria Nogueira 

  

  – Torneio Internacional da ATM Porto (Cadetes Femininos) – Canidelo; e 

 

 Jorge Gonçalves 

 

  – Torneio Internacional da ATM Porto (Cadetes Masculinos) – Canidelo 

 

 Miguel Neves 
 

 – Torneio Internacional da ATM Porto (Juniores Masculinos) – Canidelo 

 

 Sara Costa 

 

 – Torneio Internacional da ATM Porto (Infantis Femininos) – Canidelo 
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6.2 - Para a selecção nacional: 

 

 Cláudia Santos 
 

 - Open de Portugal (Cadetes Femininos) – Tavira 

 

 Jorge Gonçalves 

 

 - Open de Portugal (Cadetes Masculinos) - Tavira 
 

 Maria Nogueira 
 

 - Open de Portugal (Cadetes Femininos) – Tavira 

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

 - Campeonato da Europa (Juniores Femininos) – Sarajevo (Bósnia) 

 

 

7. TREINADORES SELECCIONADOS 
 

7.1 - Para a selecção regional: 
 

 Pedro Couto 

 

 – Torneio Internacional da ATM Porto (Treinador de Cadetes Femininos) – Canidelo 

 

7.2 - Para as selecções nacionais: 
 

 Pedro Couto 

 

 - Open de Portugal (Treinador de Cadetes Femininos) – Tavira 

 - Jogos Ibero-Americanos (Treinador de Cadetes Femininos) – Arona (Espanha 

 - Open de Espanha (Treinador de Cadetes Femininos) - Platja D’Aro 

 - Open de Luxemburgo (Treinador da Selecção Masculina) – Kirchberg 

 - Campeonato da Europa (Treinador de Cadetes e Juniores Femininos) – Sarajevo 

    (Bósnia). 

 

8. RANKING NACIONAL 

 

E, por fim, de referir as posições alcançadas por atletas da Ala na categoria de Cadetes 

Femininos: 

 

 2ª. Classificada – Maria Nogueira; e 

 3ª. Classificada – Célia Jesus. 

  

VOLEIBOL 
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De igual modo a partir do “Anexo 5” é possível ficar com uma imagem do que foi o seu trabalho 

ao longo da última época.  

 

Complementando este mapa com informação adicional vai-se apresentar o que se considera de 

mais relevante nesta Secção.  

 

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; 

 Juvenis, Masculinos e Femininos; 

 Iniciados, Masculinos e Femininos; 

 Infantis, Masculinos e 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 e Femininos;  

 Infantis Masculinos e Femininos; e 

 Minis, Masculinos e Femininos. 
 

1.3- Nos seguintes Torneios: 

 

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

 Aniversário da AVP com as equipas de Juvenis, Masculinos e Femininos; 

 Manuel Puga, com as equipas de Juniores Masculinos e de Infantis Femininos; e 

 Mensais, Carnaval, Natal, Ano Novo, Páscoa, AVP e Dia do Minivoleibol com as 

equipas de Minis, A e B, Masculinos e Femininos. 

 

2. CLASSIFICAÇÕES 
 

Merecem destaque: 

 

2.1 – A conquista do campeonato nacional de: 

 

 Seniores Masculinos da 2ª Divisão; 

 Seniores Femininos da 2ª. Divisão 
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Equipa Sénior Feminina campeã regional e nacional das 2ªs. Divisões 

 

2.2 – A conquista dos campeonatos regionais de: 

 

 Seniores Femininos da 2ª. Divisão; 

 Juniores Femininos; e 

 Duplas ao Ar Livre de Iniciados Masculinos (Gonçalo Salgado e Diogo Fonseca). 
 

2.3 – A conquista dos seguintes Torneios: 

 

 Cidade de Gondomar em Juvenis Masculinos; 

 Ano Novo e Dia do Minivoleibol com e equipa A de Minis B Feminino; e 

 Natal, Ano Novo, Março, Páscoa e Maio com a equipa A de Minis A. 

 
 

2.4 - São ainda de destacar vários lugares nos pódios nas diversas provas das equipas da Ala. 

  

3. QUANTIDADE DE JOGOS 

 

Fora da actividade desenvolvida pelas equipas de Minis efectuaram-se 335 jogos pelos restantes 

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

País, acompanhados por cerca de 1500 treinos.  

 
4. MEIOS HUMANOS 

 

Nesta modalidade, na época em análise, a Ala dispôs de 247 atletas de ambos os sexos que 

foram orientados por 25 treinadores e apoiados por 11 seccionistas. No início da época em curso 

conta com 277 atletas. 
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. 

5. TREINADORES 

 

Neste capítulo há a assinalar: 

 

5.1 Passou a integrar o quadro da Ala: 

 

 Sofia Isidro 

  

5.2 Cessaram a sua colaboração: 

 

 António Alberto Couto; e 

 Arnaldo Silva. 

 

6. SECCIONISTAS 

 

Registou-se o seguinte movimento: 

 

6.1  Mais 4 passaram a dar a sua colaboração: 

 

6.2 Terminou o seu contributo 

 

 Fernando Silva 

 
7. ORGANIZAÇÕES 

 

Neste domínio salienta-se: 

 

7.1 - Os Torneios integrados nas Festas da Cidade na categoria de Juvenis realizados no 

Pavilhão da Ala com as seguintes participações: 

 

 Masculinos: Esmoriz, Castelo da Maia Ala e Fiães; 

 Femininos: Boavista, Juventude Pacense, Esmoriz e Ala. 

 

Foram vencedores, respectivamente, as equipas da Ala, conforme já referido, e da Juventude 

Pacense. 

  

7.2 – E os diversos Torneios de Minis realizados nas mesmas instalações com múltiplas equipas 

tanto da Ala como das outras colectividades. 

 

  

8. ATLETAS SELECCIONADOS 

 

Foram convocados os seguintes atletas: 
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8.1 – Para as selecções regionais: 
 

 Sénior Feminina, Mariana Castro 
 

8.2 – Para as selecções nacionais: 

 

 Seniores Femininas: Mafalda Sousa, Viviane Isidoro e Inês Neto; e 

 Cadetes Femininas: Mafalda Sousa, Viviane Isidoro e Gabriela Madeira.  

  

ESCOLA DE MÚSICA 
 

Manteve-se o seu funcionamento com a gestão a cargo da firma, Foco Musical – Educação e 

Cultura, Lda. 

 

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

professores. 

 

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

da Ala e do Natal. 

 

GINÁSIO 
 

Este espaço de manutenção física, com a gestão a cargo de Albino Silva, cessou a sua actividade 

por mútuo acordo no 3º. Trimestre do ano em análise. 
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Para todos o profundo reconhecimento de 

 

         

 

         A Direcção 
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