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ACTIVIDADES                   FILIAÇÃO              CATEGORIA                N.º ATLETAS               
 

 

 

 

 

 
 

FUTEBOL DE 11    F. INATEL     SENIORES                  30 

 Taça Fundação INATEL 
       

 

 

  
                  

FUTSAL          F. INATEL    SENIORES       18 

                      
 Liga Fundação INATEL 

              

 

 
 

              

FUTSAL          AFL              JUNIORES        18 

                            
 Campeonato Distrital de Lisboa – 2ª divisão 

      
   

 

 
       

TENIS DE MESA  F. INATEL   SENIORES        16 

 
 Campeonato Distrital de Lisboa – 1ª Categoria 

 Campeonato Distrital de Lisboa – 2ª Categoria 

 Campeonato Distrital de Lisboa – 3ª Categoria 

 Campeonato Nacional  

 Torneios de Corbillon 
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TENIS           

(Federados e não federados) 184 

 

 

PADEL             (não federados)  71 
        
 

Escolas 
Nível de ensino Mini Ténis e Iniciação 

 

 Sub 10: Femininos e Masculinos 

 Sub 12: Femininos e Masculinos  

 Sub 14: Femininos e Masculinos  

 Sub 16: Femininos e Masculinos  

 Sub 18: Femininos e Masculinos  

 Seniores: Femininos e Masculinos 

 

 

PROVAS NÃO OFICIAIS - CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES 

 

TENIS E PADEL 

Iremos realizar os seguintes eventos: 

 6 Torneios internos para os membros e público em geral. 

 Torneio do Natal e da Páscoa e Final de Ano – Verão, para os alunos da escola de 

ténis e padel; 

 Torneio de sub12 - Circuito MP Ténis, para os alunos das escolas de ténis do CT 

Monsanto, CIF e S. João Ténis Clube. 

 

ACTIVIDADES DE FOMENTO 

 

Com o intuito de fomentar e proporcionar um 1º contacto com o ténis à população juvenil da 

nossa freguesia, estamos a desenvolver um programa de ténis nas escolas. Este programa 

pretende sensibilizar os jovens para a prática desportiva e para o conhecimento da 

modalidade de ténis. O mesmo está delineado da seguinte forma 

Inicio em Outubro de 2013; 

 Apresentação do Programa aos agrupamentos das escolas limítrofes; 

 Acordar com as escolas uma data para a realização de uma aula de mini - ténis para 

todos os alunos da escola; 
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 Parceria com empresas para o fornecimento de material/brindes a entregar aos 

alunos participantes nas acções de fomento; 

 Temos previstas a realização de cerca de 10 acções entre Outubro de 2013 e Maio de 

2014. 

 

PROTOCOLO - UNIV. LUSÓFONA 
 

 Está firmado um acordo de parceria com a Universidade Lusófona. Este visa as 

seguintes áreas: ensino e formação de agentes desportivos e utilização das infra - 

estruturas desportivas. Na área do ensino e formação, serão utilizadas as 

instalações do clube para serem ministradas aulas, dentro do âmbito da frequência 

curricular dos alunos da universidade. Noutra vertente a utilização das actividades 

de organização e eventos por parte do clube, para estágios, work - shops e formação 

de agentes desportivos, capacitando os mesmos para a organização de actividades e 

eventos desportivos. 

 Por último, a utilização das instalações desportivas por parte dos colaboradores, 

docentes e alunos da Universidade, procurando o seu bem estar e momentos de 

lazer através dos serviços do clube. 

 

PROTOCOLO COM EMPRESAS 

 

 Estão firmados protocolos com empresas para a utilização das instalações 

desportivas do S. João Ténis Clube por parte dos seus colaboradores. Estes 

protocolos visam proporcionar aos colaboradores das mesmas, o acesso a uma infra - 

estrutura desportiva, com os benefícios de saúde e bem estar que daí advêm. Neste 

momento já estão em activo 3 parcerias com estas características e perspectivam-se 

mais 4 acordos. Pretendemos que as empresas com escritórios na área de influência 

do clube adiram a este tipo de serviço. 
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PROVAS OFICIAIS - CALENDÁRIO FPT 

 A participação em provas por equipas. Vamos procurar formar equipas nos escalões 

de sub10, sub12 e sub14. Está prevista a participação com duas equipas seniores: 

uma masculina e outra feminina. 

 A organização de torneios oficiais nos escalões de sub10, sub12 e sub14. Será 

também apresentada candidatura a uma prova de seniores. 

 Vai ser efectuada a candidatura, em Setembro, para a atribuição de torneios do 

calendário oficial de provas da  AT Lisboa – FPT para a próxima época; 

 A solicitação da inclusão da nossa organização em provas do SmashTour e do Mini 

Wilson Tour, no escalão de sub10; 

 A solicitação da organização de 2 provas de sub12 e 2 provas de sub14; 

 A candidatura a 2 provas do escalão sénior. 

 Circuito LX Padel 

 

 

 

Lisboa, 06 Julho de 2013 

 

 

 

O Presidente da Direcção 

 

 

 

José Augusto Martinho dos Santos 
 


