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Editorial 

 

 Algumas  
preocupações  

em clima de férias… 
 

A  sustentabilidade financei-
ra da Federação Portuguesa de 
Ténis e da modalidade tem 
sido uma preocupação domi-
nante da actual Direcção. 

Muito se tem escrito sobre o 
assunto, exposto em Assem-
bleias Gerais e debatido entre 
os responsáveis pelo Ténis 
Nacional.  

O panorama tenístico nacional 
tem-se caracterizado por uma 
certa dualidade. Por um lado, 
existe o sentimento de que o 
desenvolvimento desejável 
para o Ténis Português passa 
por um aumento considerável 
do número de praticantes e da 
sua qualidade intrínseca - a 
visibilidade e reconhecimento 
de valor aos tenistas nacionais 
atingiu em 2009 e 2010 níveis 
nunca antes registados - o que 
pressupõe a existência incon-
tornável de recursos financei-
ros próprios que sustentem 
esta dinamização.  Por outro 
lado, deparamo-nos com uma 
perspectiva mais conservadora, 
de continuar a fazer depender 
o desenvolvimento da modali-
dade, fundamentalmente, de 
apoios externos, públicos e pri-
vados, e de alinhar a actuação 
por uma filosofia pouco exi-
gente e imediatista, sujeita às 
vicissitudes de factores exóge-
nos que ninguém controla.   

Consciente da actual conjuntu-
ra económica nacional, das 
dificuldades por todos sentidas 
e das necessidades financeiras 
prementes, que a todos afec-
tam, e que se pretende na 
medida do possível colmatar, a 
Direcção da FPT prepara, nes-
te momento, a apresentação 
em AG, com data prevista para 
25 de Setembro,  de uma nova 
proposta de Tabela de Taxas 
que, como é do conhecimento 
público, obedece a um critério 
de alocação das verbas entre 
Associações Regionais, Clubes 
e FPT. 

No âmbito dos apoios finan-
ceiros concedidos às Associa-
ções Regionais, tendo a FPT 
celebrado recentemente com o 
Instituto do Desporto de Por-
tugal os Contratos Programa 
de Desenvolvimento Desporti-
vo para o ano de 2010, e, de 
acordo com o Decreto-Lei nº 
273/2009, de 1 de Outubro, 
que impõe uma maior discipli-
na dos financiamentos atribuí-
dos, e determina que os apoios 
atribuídos pelas Federações 
Desportivas devem, também 
eles, ser titulados por contratos
-programa que clarifiquem os 
objectivos de apoio concedido 
e as obrigações assumidas 
pelos beneficiários, a FPT tem 
vindo a preparar a celebração 
com cada uma das Associa-
ções Regionais do respectivo 
Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desporti-
vo para o ano de 2010. 

Pretende-se uma maior comu-

nicação e conhecimento do 
programa de actividades de 
Desenvolvimento da Prática 
Desportiva, que cada AR se 
propõe desenvolver, no decur-
so do corrente ano, e, a atribui-
ção de uma comparticipação 
financeira, de apoio à execução 
do mesmo, cujo critério de 
imputação se rege pelo respec-
tivo número de filiados. 

Tendo presente que num pro-
cesso de melhoria contínua, 
como é aquele que atravessa-
mos, os ajustamentos, rectifica-
ções, críticas, sugestões e maior 
nível de exigência se encon-
tram naturalmente presentes, a 
FPT está a preparar uma revi-
são ao Regulamento Geral 
de Provas, que pretende intro-
duzir melhoramentos em 
algum do seu articulado. 

Nesse sentido, e, com a inten-
ção de enriquecer a revisão 
daquele Regulamento, foi soli-
citado o contributo das diver-
sas Associações Regionais, que 
deverão enviar para a FPT, até 
ao dia 15 de Setembro, as suas 
sugestões e comentários. 

As alterações ao Regulamento 
Geral de Provas deverão ser 
aprovadas por forma a entra-
rem em vigor no início do pró-
ximo ano. Estamos confiantes 
de que os melhoramentos a 
introduzir no âmbito deste 
documento irão reflectir-se em 
situações mais justas e equili-
bradas para dirigentes, atletas, 
clubes e Associações. 

Isabel Cunha de Eça 

  Federação Portuguesa de Ténis 



 

 

Os novos campeões da Europa de 
pares no escalão de sub-16 são 
portugueses, depois de  Vasco 
Mensurado e Frederico Silva 
terem vencido a final do Campeo-
nato da Europa, em Moscovo, 
entre 19 e 25 de Julho.  

 

Vasco Mensurado e Frederico Sil-
va venceram Luke Bambridge e 
Kyle Edmund, pelos parciais de 7-
5 e 6-4, e conquistaram o segundo 
título europeu na variante nos 
escalões jovens para Portugal, 
depois de Frederico e Gonçalo 
Loureiro terem vencido o título 
europeu de pares de sub-14 no 
ano passado, na República Checa. 
Mensurado/Silva, terceira pré-
designada da competição, ficou 
isenta na ronda inaugural para 
enfrentar em seguida o par espa-
nhol Eduard Lobato e David 
Sanz, num encontro muito dispu-
tado, resolvido em três equilibra-
das partidas, pelos parcelares de 6-
7(5), 7-6(3) e 10-7.  
Na terceira ronda, o par Silva/
Mensurado superou os romenos 
Adrian Tabirca/Stefan Vinti, num 
encontro mais tranquilo, com o 
resultado final de 6-2 e 6-0.  
Também se decidiu em dois “sets” 

o acesso às meias-finais. O par 
luso aplicou 7-5 e 6-3 aos holande-
ses Mas de Vroome e Moos Spor-
ken. 
Frederico e Vasco voltaram a 
ceder uma partida nas meias-finais, 
face à equipa italiana Stefano 
Napolitano/Christian Perinti. O 
par luso iniciou mal, perdendo o 
primeiro parcial por 6-3, mas con-
seguiu inverter a tendência 
do encontro, fechado com os par-
celares de 6-2 e 10-5, o que permi-
tiu aos portugueses carimbar a 
passagem à final. 
 
 
Brilho também em singulares 
  
Em singulares,Frederico Silva, 
número quatro no “ranking” euro-
peu Sub-16, figurou como quarto 
pré-designado da competição de 
singulares. As expectativas de uma 
boa prestação eram grandes, 
sobretudo depois de ter atingido, 
no início de Julho, a final do Mon-
dial Paris Cadets, em França. 

O jovem tenista português, que 
treina sob as ordens de Pedro Fel-
ner, no CT Caldas da Rainha, aca-
bou por ser afastado nos quartos-
de-final pelo norueguês Johan 
Skattum, em duas equilibradas 
partidas, pelos parciais de 7-6(4) e 
7-5.  
Até à ronda de acesso às meias-
finais, Frederico afastou todos os 
opositores em dois “sets”. Depois 
de ter ficado isento na estreia, o 
tenista caldense enfrentou o russo 
Evgeny Karlovskiy e venceu por 6
-3 e 6-4.  
Na ronda três, o esloveno Rihard 
Rozac foi a vítima de Frederico, 
que se superiorizou pelos parcela-
res de 6-4 e 6-1. Mais tranquila foi 
a vitória de duplo 6-2 diante do 
georgiano Nika Dolidze, que 
garantiu ao jogador português um 
lugar entre os oito melhores da 
Europa. 
Vasco Mensurado esteve perto de 
igualar a prestação do compatriota. 
Mensurado ficou-se pela quarta 
ronda, em que foi afastado pelo 
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Frederico Silva 



 

 

croata Filip Veger, por 6-1 e 6-4. 

O jovem tenista luso ficou isento 
na ronda inaugural, enquanto na 
segunda eliminatória o romeno 
Adrian Tabirca foi o opositor, 
num encontro em que Vasco ven-
ceu por 6-1 e 7-6(3). 

Na terceira ronda, Mensurado 
aplicou 6-1 e 6-3 ao russo Maxim 
Lunkin para atingir a eliminatória 
seguinte. 

 
Par Sofia Araújo/Joana Valle 

Costa em evidência 
 

Sofia Araújo e Joana Valle Costa 
também estiveram em evidência 
nos pares femininos. As duas 
jovens tenistas lusas atingiram os 
quartos-de-final da competição e 
estiveram muito perto da qualifi-

cação para as meias-finais. 

Sofia e Joana cederam em três 
partidas nos quartos-de-final 
perante as belgas Elke Lemmens e 
Elise Mertens. O encontro come-
çou favorável para a dupla lusa, 
com 6-3, mas as adversárias con-
quistaram a segunda partida no 
“tie-break”, com 7-5. No "match 
tie-break", Elke e Elise suplanta-
ram as jogadoras portuguesas com 
10-4. 

Na competição de singulares, 
Sofia cedeu na estreia para a joga-
dora da Lituânia Joana Eidukony-
te, por 6-2, 5-7 e 6-3, enquanto 
Joana soçobrou na segunda elimi-
natória (ficou isenta na ronda 
inaugural) também em três “sets” 
para a suíça Gaelle Rey, por 1-6, 7
-6(7) e 6-3. 
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A excelente prestação de Vasco 
Mensurado e Frederico Sil-
va mereceu os melhores elogios 
do presidente da Federação Por-
tuguesa de Ténis. José Maria 
Calheiros sublinhou que a con-
quista do título europeu de sub-16 
em pares reflecte “um percurso 
de crescimento nos vários esca-
lões”.  
Expressando regozijo pela con-

quista de Vasco Mensurado e Fre-
derico Silva, que se impuseram 
aos britânicos Luke Bambridge e 
Kyle Edmund (7-5 e 6-4), José 
Maria Calheiros notou que o 
segundo título europeu averbado 
por Portugal nos escalões jovens 
“mostra o bom trabalho federa-
tivo que está a ser feito”.  

”Fomos campeões o ano pas-
sado em sub-14, este ano em 

sub-16 e estamos com uma 
excelente prestação nos sub-18 
femininos e masculinos”, 
observou, em alusão ao título de 
pares de sub-14 conquistado por 
Frederico Silva e Gonçalo Lourei-
ro no ano passado e aos desempe-
nhos de Francisco Dias e Maria 
João Koehler no Europeu júnior 
de 2010, que decorreu pela déci-
ma quarta vez, na cidade de Klos-
ters, na Suíça. 

José Maria Calheiros enaltece o crescimento 

Joana Valle Costa 

Sofia Araújo 



 

 

Brilhante prestação de Maria João 
Koehler e Francisco Dias no Cam-
peonato da Europa Sub-18, que se 
disputou em Klosters, na Suíça, 
entre 19 e 25 de Julho. Os dois 
tenistas portugueses atingiram as 
meias-finais de singulares da com-
petição, que contou com os 
melhores tenistas europeus do 
escalão. 
Maria João Koehler esteve mesmo 
a dois pontos da final, naquele que 
foi o encontro mais longo do tor-
neio. A tenista portuguesa e a eslo-
vaca Jana Cepelova, futura campeã 
da competição, esgotaram 35 
jogos para encontrar a vencedora 
de um duelo muito disputado. 
Jana superiorizou-se em três parti-
das pelos parcelares de 5-7, 6-7(4) 
e 6-4. De acordo com o técnico 
Bernardo Mota, a acompanhar os 
atletas na Suíça, Koehler "esteve 
muito bem em quase todo o 
encontro, mas só uma pontinha 
de sorte, para além de alguma 
coragem extra, deixou que o 
encontro fugisse com 6-5 e 30-
30, bem como no 5-5 do 'tie-
break', no segundo „set‟”.  
À porta da final ficou igualmente 
Francisco Dias. O atleta luso tam-
bém não foi feliz nas meias-finais, 
cedendo em duas partidas para o 
espanhol Andres Martinavarr, 
pelos parciais de 6-1 e 6-4. 
Bernardo Mota referiu que “Dias 
entrou mal no encontro e muito 
irritado com a falta de aprovei-
tamento". 
"O adversário jogou muito 
mais lento, mas soube aprovei-
tar a colocação de bola e os 
erros não forçados para se 
adiantar para 6-1 e 3-0. Só a par-
tir daí, o Francisco teve a clari-
vidência para começar a cons-
truir mais o ponto sem querer 
acabar em dois/três golpes. 

Com um resultado tão desnive-
lado, ainda conseguiu o 3/3, 
mas aos 4/5 voltou a perder o 
serviço para um espanhol mui-
to ambicioso e a responder em 
grande nível. Faltou alguma 
capacidade de adaptação e dis-
cernimento, para jogar um ténis 
que se adequasse ao tipo de 
adversário”, disse Bernardo 
Mota, em jeito de conclusão. 

Percurso tranquilo 

O percurso dos dois atletas até às 
meias-finais foi relativamente tran-
quilo, com excepção para os quar-
tos-de-final de Francisco Dias, em 
que foi forçado a disputar três 
“sets”.  
Koehler ficou isenta na primeira 
ronda para depois enfrentar na 
segunda a jogadora da Estónia 
Mari Mahoni, vencendo com um 
duplo 6-3. A tenista portuguesa 
beneficiou da desistência da sétima 
favorita, Denisa Allertova, da 
República Checa, para passar à 
quarta ronda, onde suplantou a 
francesa Charlene Seateun, 35.ª 
júnior mundial, por 6-1 e 6-3. 
Nos quartos-de-final, a croata 
Dijana Banovec, que havia supera-
do a terceira favorita, Cristina 
Dinu, não encontrou argumentos 
face à jogadora portuguesa, que, 
com um duplo 6-1, garantiu a pre-
sença nas meias-finais.  
Francisco Dias foi obrigado a dis-
putar a primeira ronda com o 
lituano Julius Gotovskis, vencendo 
por 6-1 e 6-3. 
Nas rondas seguintes, enfrentou o 
húngaro quarto favorito e número 
dez da Europa, Mate Zsiga (6-4 e 
6-3), o francês Mick Lescure (7-5 e 
6-3) e o holandês Jannick Lupescu 
(6-1 e 6-1). 

Nos quartos-de-final, Francisco 

foi forçado a disputar três partidas 
face ao irlandês Sam Berry, para 
marcar presença nas meias-finais. 
6-1, 6-7(4) e 6-4 foi o resultado 
final favorável ao tenista luso. 
A competição masculina foi ganha 
pelo bósnio Damir Dzumhur, que 
esteve na vitória da Bósnia e Her-
zegovina sobre a Estónia, na 
segunda eliminatória da Zona 
Europa-África da Taça Davis. O 
actual número três mundial de 
juniores deverá estar presente no 
nosso país em Setembro na dis-
cussão com Portugal da promoção 
ao Grupo I em 2011.  
Presentes no torneio estiveram 
também Ana Claro e Francisco 
Ramos, que soçobraram na segun-
da e primeira ronda, respectiva-
mente. 
Ana disputou ainda a competição 
de pares ao lado de Maria João 
Koehler (eliminadas na segunda 
ronda), enquanto Ramos fez equi-
pa com Dias (afastados na estreia). 
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Portugal esteve representado por 
quatro atletas no Campeonato da 
Europa Sub-14, que se disputou 
na cidade de Pilzen, na República 
Checa, entre os dias 19 e 25 de 
Julho. Bernardo Lemos e José 
Maria Moya, recém campeão 
nacional do escalão, atingiram a 
terceira ronda do quadro principal, 
as melhores prestações lusas nesta 
edição. A campeã nacional Daniel-
la Silva e Matilde Fernandes soço-
braram na segunda eliminatória. 

Bernardo Lemos estreou-se com 
uma vitória sobre o atleta do Arze-
beijão Aykhan Manafli, pelos par-
ciais de 6-1 e 6-0. Na ronda dois, o 
jovem tenista suplantou o finlan-
dês Alex Hedman, por 6-4 e 6-1. 
Na terceira ronda, o jovem tenista 
português não se conseguiu impôr 
ao sueco Daniel Windahl, cedendo 
por 6-1 e 6-4. 

José Maria Moya também foi arre-
dado da competição na terceira 
ronda. O jovem tenista luso não 
teve argumentos para contra-
riar Andre Biro, jogador italiano 
que figurava como segundo favo-
rito, e soçobrou por 6-1 e 6-0. 
Depois de ter ficado isento na 
ronda inaugural, Moya venceu na 
segunda eliminatória o tenista do 
Arzebeijão, com duplo 6-1. 

Daniella Silva e Matilde Fernandes 
ficaram-se pela segunda ronda, 

depois de se terem estreado com 
uma vitória. Daniella superiorizou-
se à atleta da Macedónia Iskra Jor-
danovska, por 6-3 e 6-1, cedendo 
depois para a suíça Belinda Becic, 
por 6-1 e 6-3. 

Ainda no primeiro ano do escalão, 
Matilde impôs-se na primeira ron-
da à tenista da Moldávia Ana Tes-
temitanu, por 6-3 e 6-4, para 
depois ser afastada pela romena 
Ilka Csoregi, por 6-0 e 6-1. 

Na competição de pares, a dupla 
Matilde Fernandes/Daniella Silva 
atingiu a terceira 
ronda, enquanto o 
par Bernardo 
Lemos/José Maria 
Moya foi afastado 
na segunda pelos 
favoritos à vitória 
final. 

Matilde e Daniella, 
par campeão 
nacional de sub-14 
em 2010, elimina-
ram na segunda 
ronda a dupla da 
Lituânia Justina 
Mikulskyte e Akvi-
le Parazinskaite, 
por 7-6(8) e 7-6(7), 
depois de terem 
ficado isentas do 
primeiro encontro. 

O par português 

esteve perto dos quartos-de-final, 
mas foi eliminado na terceira ron-
da pelos equilibrados parciais de 7-
5 e 7-6(6), favoráveis às búlgaras 
Julia Terziyska e Vivian Zlatanova. 

Bernardo Lemos e José Maria 
Moya começaram a competição de 
pares com uma vitória sobre a 
dupla finlandesa Alex Hedman e 
Joel Popov, pelos parciais de 7-5 e 
6-2. Na segunda ronda, defronta-
ram, sem sucesso, os primeiros pré
-designados Martins Blasko/
Oliver Nagy, da Eslováquia, que 
se superiorizaram por 6-4 e 7-5. 
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Portugal terminou a segunda eli-
minatória da Zona Europa/África 
da Taça Davis, no “Central” do 
Jamor, em Meados de Julho, com 
o pleno de vitórias sobre o Chi-
pre, o que garante à equipa portu-
guesa disputar a promoção ao 
Grupo I diante da Bósnia e Her-
zegovina, em Setembro. 
 

Apurado na Maia, em Março, para 
a segunda eliminatória da Taça 
Davis by BNP Paribas, Portugal 
venceu o Chipre por 5-0 no míti-
co “Central” do Centro Desporti-
vo Nacional do Jamor, com a 
selecção portuguesa a defrontar a 
equipa cipriota fragilizada, sem as 
duas principais estrelas - Marcos 
Baghdatis e Phottos Kallias. 

Frederico Gil, Rui Machado, Leo-
nardo Tavares e João Sousa cum-
priram e satisfizeram o público 
que trocou a praia pelas arcadas 
históricas do Jamor, para assistir 
aos encontros e participar nas 
actividades paralelas que ocorre-
ram ao longo de todo o fim-de-
semana. 

A jornada inaugural desta elimina-
tória foi dedicada ao “Dia do 
Ténis”, com um total de 250 
crianças do concelho de Oeiras e 
de outras escolas do país a partici-
parem em mais uma iniciativa do 
"Play & Stay", acção que tem 
como principal objectivo imple-
mentar uma nova metodologia no 
treino do ténis, sobretudo nas 
camadas mais jovens, privilegian-
do  o primeiro contacto com a 
modalidade.  

As crianças assistiram depois aos 
dois primeiros embates de Portu-
gal contra o Chipre. Machado e 
Gil actuaram no “Dia do Ténis” e 
colocaram Portugal em vantagem 
por 2-0, no primeiro dia da prova. 

Rui Machado foi o primeiro a 
entrar em “court”. O número 
dois português (122.º mundial na 
altura) enfrentou o campeão 
nacional cipriota Rares Cuzdrio-
rean, tenista sem “ranking”. O 
português  venceu pelos parcela-
res de 6-3, 6-0 e 6-3.  
Na primeira partida, Machado 
quebrou o serviço ao adversá-
rio no primeiro jogo e, quando o 
cipriota servia a  3-5, voltou a 
conceder o “break”, garantindo a 
vitória para o português no pri-
meiro parcial, por 6-3.  
O segundo “set” foi de suprema-
cia portuguesa, com Rui Macha-
do a aplicar a Rares o parcial de 6
-0.  
Na derradeira partida, confirmou
-se a superioridade, com Rui 
Machado a carimbar a vitória no 
primeiro encontro de singulares, 
com o resultado favorável de 6-3, 
ao fim de uma hora e meia de 
encontro.  
O número dois luso reconheceu o 
favoritismo ante Rares Cuzdrioe-
ran, mas salientou que "a tarefa 
mais difícil foi manter o nível 
de concentração do início ao 
fim”. 
“Era claramente favorito e isso 
nem sempre é fácil de gerir”, 
admitiu o número dois luso, que 
revelou a táctica usada diante 
Rares Cuzdriorean: “Joguei em 
„top spin‟ pesado para a direita 
do meu adversário e bati mui-
tas direitas cruzadas, que 
fazem parte do meu leque 
usual de opções tácticas”.  
Com a vantagem de 1-0 sobre o 
Chipre, Frederico Gil entrou logo 
a seguir em campo, para defrontar 
com sucesso Philippos Tsangari-
dis, ampliando para 2-0 a vanta-
gem de Portugal sobre o Chipre. 
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             Taça Davis 

O número um português, 85.º na 

hierarquia mundial na altura, 

necessitou de pouco menos de 

uma hora para averbar a segunda 

vitória de Portugal, depois de o 

cipriota desistir no início do ter-

ceiro "set", devido a uma entorse 

no tornozelo direito.  

O segundo encontro de singulares 
da eliminatória foi de sentido úni-
co e confirmou o favoritismo de 
Gil, que, em apenas meia-hora, 
fechou o primeiro “set”, por 6-0.  
Na segunda partida, Frederico Gil 
impôs-se a Tsangaridis, por 6-1, 
em apenas 20 minutos.  

Frederico Gil fez um balanço 
positivo do encontro com Philip-
pos Tsangaridis. “Fui à procura 
do meu nível de jogo e que me 
permite alcançar os meus 
objectivos”, disse Gil, corrobo-
rando com a afirmação de Rui 
Machado de que “o mais difícil é 
manter elevados os níveis de 
concentração durante todo o 
encontro”. 
 
 
Portugal garante qualificação 

 

Portugal entrou em vantagem 
sobre o Chipre no segundo dia da 
e l iminatór ia ,  dedicado ao 

"Regresso à Davis", cujo progra-
ma se iniciou com a realização do 
"Pro-Am", envolvendo jogadores 
portugueses que actuaram na mais 
importante competição de 
ténis entre nações.  

Seguiu-se o encontro de pares, 
único embate agendado no dia do 
“Regresso à Davis”, com a dupla 
lusa Frederico Gil e Leonardo 
Tavares a elevar a vantagem para 
3-0 a vantagem sobre a equipa 
cipriota, o que garantiu a qualifica-
ção da selecção de Pedro Cordeiro 
para a terceira eliminatória do 
Grupo II da zona euro-africana da 
Taça Davis by BNP Paribas. 

Frederico Gil e Leonardo Tavares 
foram os protagonistas do dia no 
“Central” do Jamor, garantido a 
vitória de Portugal nesta elimina-
tória. O par luso impôs-se a Rares 
Cuzdriorean e Eleftherios Chris-
tou, pelos parciais de 6-2, 6-1 e 6-
3. 

A dupla cipriota optou por um 
jogo baseado no fundo do 
“court”, mas não conseguiu con-
trariar a superioridade portuguesa 
ao longo de hora e meia de encon-
tro, oferecendo apenas uma 
pequena réplica na derradeira par-
tida.  

O número um português afirmou 
que gosta de jogar ao lado de Leo-

nardo Tavares e que ambos fazem 
uma dupla de sucesso. “Jogamos 
bem em equipa, estamos habi-
tuados a disputar encontros 
lado a lado e mantivemos a 
concentração durante todo o 
encontro, o que nos permitiu 
realizar o nosso objectivo, que 
era ganhar a eliminatória”, dis-
se. 

Leonardo Tavares acrescentou 
que “jogaram com grande 
intensidade e agressividade ao 
longo de todo o encontro”. 

Rui Machado, salientou ainda que 
“Portugal tem uma dupla mui-
to forte, o que é sempre uma 
vantagem em qualquer elimi-
natória.” 

João Sousa, o quarto elemento da 
armada lusa, sentiu que a jornada 
do segundo dia “foi um pouco 
mais sofrida do que as do dia 
anterior, mas que Gil e Tavares 
souberam manter o nível de 
jogo durante todo o encontro”. 

Pedro Cordeiro, “capitão” da 

selecção, congratulou os atletas 

pela postura que assumiram nestes 

dois dias de prova. “A equipa foi 

profissional, tem dado o máxi-

mo e assumiu a responsabilida-

de de representar o país”, afir-

mou. 

“SORRISO DA RITA”  
NO JAMOR 

Quem visitou o “Court” Cen-
tral do Jamor pôde ver elemen-
tos da organização vestidos 
com o “Sorriso da Rita”. A 
Federação Portuguesa de Ténis 
fez uma parceria com a Asso-
ciação de Solidariedade Social 
“O Sorriso da Rita”, que pro-
move a acção Educativa, 
Recreativa e de Terapêutica 

aplicáveis, de apoio às crianças, 
Jovens e adultos portadores de 
paralisia Cerebral  

Durante a eliminatória, que 
opôs Portugal ao Chipre , 
foram vendidos t-shirts e bonés 
cujas verbas se destinaram a 
apoiar o “Sorriso da Rita”. 

Contactos: 

(+351) 913 024 660 
sorrisodarita@gmail.pt 
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                Taça Davis 

Despedida em beleza 
 
Com a vitória na eliminatória já 
decidida, Leonardo Tavares foi 
dispensado porque “entrou no 
quadro em Bogotá, na Colôm-
bia e pediu para não participar 
no terceiro dia de prova”, con-
forme explicou Pedro Cordeiro, 
que assentiu ao pedido do número 
três luso.  

Deste modo, Cordeiro procedeu a 
alterações na equipa portuguesa, 
nos dois encontros de singulares 
que encerraram a eliminatória com 
o Chipre, com João Sousa e Rui 
Machado a serem elencados para 
cumprirem os dois últimos emba-
tes. 

João Sousa fechou com um triun-
fo incontestável o primeiro encon-
tro de singulares da derradeira jor-
nada, “O Dia da Selecção”. Num 
encontro disputado à melhor de 
três partidas, o tenista vimaranen-
se esgotou 45 minutos para vencer 
o cipriota Elefhetios Christou, 
pelos parciais de 6-1 e 6-0.  

Com a vitória de Sousa, Portugal 
ampliou a vantagem sobre o Chi-
pre por 4-0. 

Rui Machado, que abriu as hostes 
diante do Chipre, encerrou tam-
bém a eliminatória. O número 
dois nacional “baptizou” Sergios 
Kyratziis, de apenas quinze anos, 
na Taça Davis. A experiência do 
tenista português imperou e justi-
ficou o parcial de 6-2 e 6-0, ao fim 
de 50 de encontro, o que garantiu 

o pleno de 5-0 sobre o Chipre. 

“O jogo correu bastante bem. 
O meu adversário tem poten-
cial para ser um bom jogador 
no futuro”, referiu Rui Machado. 

 
 

Objectivo cumprido 
 
Pedro Cordeiro revelou-se satis-
feito com o resultado final: “Os 
encontros correram da melhor 
forma. Cumprimos o nosso 
objectivo, que era vencer”, afir-
mou o seleccionador luso. 

O presidente da Federação Portu-
guesa de Ténis, José Maria Calhei-
ros, referiu que equipa técnica e 
dos jogadores “foram todos 
exemplares no rigor e na atitu-
de, e isso foi visível nos encon-
tros”. 

O dirigente expressou a satisfação 

pelas actividades paralelas que 
decorreram ao longo dos três dias 
de competição, no Jamor: “Há 
um espírito positivo à volta do 
ténis, que envolve toda a gen-
te.” 

Filius Cristodolo, presidente da 
Federação de Ténis do Chipre, 
está confiante no futuro do ténis 
no seu país. “Há que construir 
uma boa equipa para o futuro, 
com os „atletas históricos‟ e os 
novos talentos”, disse. 

A equipa cipriota esteve desfalca-
da de Marcos Baghdatis e Photos 
Kallias, o que diminuíu as capaci-
dades da selecção, segundo o 
“capitão” do Chipre, Yiannos 
Hadjigeorghious: “Viemos sem 
os nossos jogadores de „top‟, 
mas temos de apostar nos 
jovens que vieram aqui para 
ganhar experiência”. 
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A selecção da Bósnia e Herzego-
vina, próxima adversária de Portu-
gal na  terceira eliminatória da 
zona euro-africana da Taça Davis 
by BNP Paribas, atingiu pela pri-
meira vez esta fase em apenas 
quinze anos de participação na 
competição entre nações. 
A Bósnia e Herzegovina actua 
também pela primeira vez no 
Grupo II desde que iniciou a par-
ticipação na Taça Davis, em 1996. 
A equipa bósnia apurou-se no ano 
passado na cidade tunisina de La 
Marsa, depois de um “round 
robin”, com vitórias sobre Tuní-
sia, Noruega, Andorra e Namíbia. 
Apenas cedeu perante Marrocos. 
Não existe histórico de confron-
tos entre Portugal e Bósnia e Her-
zegovina, que vão discutir a pro-
moção ao Grupo I em 2011, de 
17 a 19 de Setembro, no nosso 
país, em princípio novamente no 
“Central” do Jamor, onde a selec-
ção portuguesa se impôs ao Chi-
pre, por 5-0. 
Na Taça Davis 2010, os bósnios 
selaram a vitória no quinto e últi-
mo encontro. Contra a Macedó-
nia, na primeira ronda, Gorcic 
venceu o quarto encontro de sin-
gulares, fechando a eliminatória 
com 3-2 favorável à Bósnia e Her-
zegovina. 
O obstáculo seguinte foi a selec-
ção da Estónia e, mais uma vez, 
os bósnios necessitaram de recor-
rer ao derradeiro encontro da 
segunda eliminatória para atingi-
rem a terceira ronda. Damir Dzu-
mhur venceu o quarto encontro 
de singulares e a Bósnia e Herze-
govina conquistava a eliminatória 
por 3-2, em Talin, capital estónia. 
Damir Dzumhur não é o jogador 
melhor classificado entre os bós-

nios, mas é aquele que merece 
atenções redobradas. O jovem de 
apenas 18 anos sagrou-se recent-
mente em Klosters, Suiça, cam-
peão europeu de juniores, é o 
número três mundial do escalão e 
o 1.065.º ATP em 26 de Julho. 
Estreou-se numa eliminatória da 
Taça Davis contra a Estónia, 
embora já tivesse feito parte das 
escolhas do seleccionador Dejan 
Marinkovikj contra a Macedónia. 
O número um bósnio Aldin Set-
kic, de 22 anos, 378.º ATP, tem 
sido a aposta forte de Marinkovikj 
nas eliminatórias precedentes. 
Aldin venceu os quatro encontros 
de singulares e cedeu nos dois de 
pares em que participou durante 
as duas primeiras eliminatórias 
deste ano, do Grupo II da zona 
euro-africana da Taça Davis. 
Ismar Gorcic é o número dois da 
equipa bósnia. Com 27 anos, está 
posicionado em 566.º no 
“ranking” ATP. Nos cinco encon-
tros em que participou nas duas 
eliminatórias anteriores da Taça 
Davis, o tenista venceu apenas 
um, o tal que garantiu a vitória 

sobre a Macedónia. De resto, duas 
derrotas, uma em pares e outra 
em singulares diante desta selec-
ção, tal como viria posteriormente 
a acontecer contra a Estónia. 
Mirza Basic, de 19 anos, com 1,91 
metros, fecha o pódio bósnio, em 
620.º lugar na classificação mun-
dial. Basic foi escalado no con-
fronto com a Macedónia, mas não 
disputou qualquer encontro. Con-
tra a Estónia, não esteve presente, 
mas é de contar com a sua vinda a 
Portugal, para disputar o acesso 
ao Grupo I.  
Basic é o terceiro jogador em acti-
vidade com mais presenças na 
Taça Davis em representação da 
Bósnia e Herzegovina. Já foi con-
vocado por 15 ocasiões. À frente 
estão Setkic e Gorcic, com 17 e 19 
participações, respectivamente. 
Na Estónia, a substituir Basic, 
esteve o jovem tenista Franjo 
Rapsudic, 1.191.º mundial, que 
ainda não disputou qualquer 
encontro na Taça Davis. 
A Bósnia e Herzegovina tem um 
registo de 39 vitórias contra 33 
derrotas em 72 encontros disputa-

  Federação Portuguesa de Ténis 

Taça Davis 

Uma estreia absoluta 

Dzumhur campeão da Europa, ao lado do terceiro, Francisco Dias (à direita) 
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Taça Davis 

Regresso ao passado 

Vinhas  de Sousa e José Maria 
Santiago a dupla vencedora do 
Pro-Am 

A história do ténis português tam-

bém se faz pelas suas referências, 

que boas memórias trazem da 

participação de Portugal na Taça 

Davis. Assim, antigos represen-

tantes de Portugal na maior com-

petição mundial de nações e os 

parceiros da FPT na eliminatória 

entre Portugal-Chipre, do Grupo 

II da zona euro-africana, reuniram

-se num “Pro-Am” nas instala-

ções do Jamor. 

 

Sob a organização de Alfredo 

Laranjinha, estiveram presentes 

nesta competição, no regresso ao 

grande palco nacional da modali-

dade, o presidente da FPT, José 

Maria Calheiros, João Lagos, José 

Vilela, João Maio, João Pessoa e 

Costa, António Santos Serra, 

entre outros participantes, a quem 

o tempo não rouba talento, mas 

que traz experiência e sapiência, 

com excelentes jogos que relem-

braram os grandes momentos 

passados. 

Neste “Regresso à Davis”, segun-

do dia da eliminatória Portugal-

Chipre, a dupla Vinhas de Sousa e 

José Maria Santiago foi a grande 

vencedora ao superar José Vilela e 

Fernando Ribeiro Rosa, por 4-1, 

numa final muito bem disputada. 

  

A final do quadro de consolação 

opôs Gonçalo Nicau e Pedro 

Palha a João Guedes e Carlos 

Moura, com vitória para os pri-

meiros, por 4-2. 

José Vilela, campeão nacional 
de 1973 a 1977, representou 
Portugal na Taça Davis, sendo 
depois capitão da equipa portu-
guesa entre  1994 e 2003 
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                   250 crianças no “Dia do Ténis” 
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Um total de 250 crianças do Con-

celho de Oeiras e de outras esco-

las do país marcou presença no 

"Dia do Ténis" da segunda elimi-

natória do Grupo II da Zona 

Europa/África da Taça Davis by 

BNP Paribas.  

As crianças assistiram aos dois 

encontros de singulares entre Por-

tugal e Chipre (Rui Machado e 

F r e d e r i c o  G i l  v e n c e -

ram) e participaram em mais uma 

iniciativa do "Play+Stay", acção 

que tem como principal objectivo 

implementar uma nova metodolo-

gia no treino do ténis, sobretudo 

nas camadas mais jovens, 

privilegiando  o primeiro 

contacto com a modalidade.  

Vítor Cabral,  director do 

departamento de formação 

da Federação Portuguesa de 

Ténis e principal responsável 

por este programa,  destacou 

que “esta iniciativa permi-

te às crianças participa-

rem neste grande evento e 

contactarem com os 

melhores jogadores portu-

gueses.”  

O programa prologou-se até 

ao último dia da competição 

e os pais puderam assistir 

tranquilamente aos confron-

tos dos tenistas profissionais, dei-

xando os filhos a divertirem-se 

nos “courts” contíguos ao 

"Central" do Jamor.  

Recentemente, no Estoril Open, o 

projecto "Play+Stay" conseguiu, 

pela primeira vez a nível mundial, 

integrar o suíço Roger Federer 

numa acção com as crianças, o 

que foi prontamente reconhecido 

pela ITF.  

Em paralelo com esta iniciativa, o 

departamento de formação da 

Federação Portuguesa de Ténis 

realizou no Algarve um curso de 

treinadores de nível 3, o mais 

avançado, que decorreu até final 

de Julho, por um período de qua-

tro semanas.  

Vitor Cabral enalteceu esta inicia-

tiva: “O departamento de for-

mação está desdobrado para 

conseguir dar resposta às duas 

iniciativas e tudo está a correr 

pelo melhor”.  

Bernardo Mota e César Coutinho, 

bem como Miguel Crespo, res-

ponsável internacional da ITF 

pela formação de treinadores, 

foram os prelectores do curso.  
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           Portugueses muito “verdes” 
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O All England Club, em Wimble-
don, recebeu mais uma edição do 
terceiro “Grand Slam” da tempo-
rada,  com a participação portu-
guesa a não dar para semear raízes 
na relva verde. Todos os tenistas 
nacionais foram eliminados na 
estreia, numa competição que 
contou com o regresso de Neuza 
Silva, depois de afastada por lesão 
mais de dois meses.  
Neuza Silva não foi bem sucedida 
na primeira ronda da qualificação 
do “major” britânico. A jogadora 
portuguesa foi eliminada pela 
holandesa Michaella Krajicek na 
estreia, disputada nos "courts" de 
relva de Roehampton.  
A tenista portuguesa, na altura 
249.ª na hierarquia mundial, não 
foi particularmente feliz perante 
Michaella Krajicek, então 121.ª e 
número um holandesa, acabando 
por ceder em dois “sets”, pelo 
resultado de 6-1 e 6-3. 
Também presente em Wimble-
don, Michelle Larcher de Brito 
teve  entrada directa no quadro 
principal. A número um lusa 
beneficiou da desistência da russa 
Elena Dementieva e entrou direc-
tamente na grelha. A tenista por-
tuguesa figurava em segundo na 
lista de “alternates”. 
Tal como aconteceu com Neuza 
em 2009, Michelle encontrou na 
primeira ronda do quadro princi-
pal a número um mundial e cam-
peã em título, a norte-
americana Serena Williams.  
A mais nova do clã Williams foi 
mais forte do que a portuguesa 
Michelle Larcher de Brito. O pri-
meiro “set” foi de curta duração: 
em apenas 22 minutos, a norte-
americana impôs-se à jovem lusa, 
por 6-0.  
Serena esteve melhor no serviço, 

conseguindo uma percentagem de 
67 por cento contra os apenas 32 
de Michelle. Williams venceu 
todas as bolas disputadas no seu 
primeiro serviço, aplicou cinco 
ases e cometeu apenas cinco erros 
não forçados.  
Michelle sofreu novo “break” no 
início da segunda partida e Serena 
confirmou a quebra, alargando a 
vantagem para 2-0. O público 
apoiou Michelle, que precisava de 
vencer um jogo para ganhar alen-
to no encontro. A tenista lusa fez 
um bom jogo de serviço e reduziu 
a desvantagem para 1-2.  
Serena manteve a excelência de 
melhor jogadora do mundo e 
avançou para 3-1. Larcher de Bri-
to reduziu novamente para 2-3. 
Até ao final do encontro, a mais 
nova das irmãs Williams foi con-
solidando a vantagem obtida no 
"break" conseguido no jogo inau-
gural, não sem antes ter de se apli-
car a fundo para enfrentar uma 
Michelle que ofereceu uma exce-
lente réplica na fase final da parti-
da.  
A tenista lusa evitou um “match-

point” quando servia com a des-
vantagem de 3-5, mas Serena aca-
bou por fechar o encontro, por 6-
4, com um ás no seu serviço, ao 
cabo de pouco mais de uma hora 
de encontro.  
O resultado deste duelo foi mais 
magro que o de Stanford, quando 
as atletas se enfrentaram em 2008, 
com a vitória em três “sets” para 
Serena_Williams. 
A norte-americana é conhecida 
por não consentir veleidades em 
dois encontros consecutivos com 
a mesma adversária e, por isso, 
mesmo entrou forte nesta primei-
ra ronda de Wimbledon e jogou 
determinada para não ser sur-
preendida num torneio em que 
defende o título.  
Serena aplicou um total de 15 
ases, cometendo apenas um erro 
não forçado, vencendo todos os 
pontos disputados no seu primei-
ro serviço e conquistando 47 
“winners”. Michelle não esteve 
mal, mas a experiência, a força e o 
serviço da número um mundial 
ofereceram-lhe o passaporte para 
a segunda ronda. 

Michelle Larcher de Brito entrou tímida, mas criou dificuldades a Serena Williams 
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Afastamento prematuro 
  

Em  singulares masculinos, Leo-
nardo Tavares, Rui Machado e 
Frederico Gil também foram pre-
cocemente afastados. 

Rui Machado e Leonardo Tavares, 
respectivamente os números dois 
e três lusos, cederam na primeira 
ronda da fase prévia.  

De facto, nada feliz a estreia de 
Rui Machado em Wimbledon, 
acabando por soçobrar ante o 
japonês Tatsuma Ito. 

Machado venceu na primeira par-
tida, por 6-4, mas não conseguiu 
evitar que Ito (247.º) triunfasse na 
segunda, pelo parcial de 6-3. 

Na terceira e decisiva partida, Rui 
Machado voltou a não conseguir 
superiorizar-se ao japonês, que 
fechou o encontro com 6-3, elimi-
nando o português, que realizou o 
primeiro encontro oficial na relva 
de Wimbledon.  

Pouca sorte também para Leonar-
do Tavares, eliminado na primeira 
ronda de qualificação do “Grand 
Slam” britânico.  

No encontro com o luxemburgês 
Gilles Muller (221.º ATP), Leo-
nardo Tavares, que actuou igual-
mente pela primeira vez na relva 
do torneio londrino, cedeu na pri-
meira partida, por 6-3. 

No segundo "set", Leonardo 

Tavares também não conseguiu 
encontrar soluções para contrariar 
o ascendente de Muller e o portu-
guês, que claudicou nos momen-
tos decisivos,  acabou por permi-
tir que o luxemburguês fechasse a 
partida com 6-4. 

Frederico Gil também não foi 
bem sucedido na relva de Wim-
bledon e continua sem qualquer 
vitória no quadro principal de um 
“major”. 

Gil cedeu na estreia do quadro 
principal ante o espanhol Marcel 
Granollers, pelos parcelares de 6-
3, 6-0 e 6-4.  

No primeiro “set”, Frederico, na 
altura 89º mundial e dois lugares 
abaixo do tenista espanhol, conse-
guiu colocar mais primeiros servi-
ços do que opositor, mas venceu 
menos pontos na sequência do 
primeiro saque comparativamente 
a Granollers (68 por cento contra 
87).  

O tenista espanhol conseguiu cin-
co ases e conquistou vinte 
“winners”, mais doze que Frederi-
co, que permitiu um “break” que 
possibilitou a Marcel dilatar a van-
tagem, acabando por vencer a pri-
meira partida por 6-3.  

Gil começou a servir no segundo 
“set”, mas não conseguiu evitar o 
“break” inicial. O adversário espa-
nhol venceu o seu jogo de serviço 
e confirmou a vantagem de 2-0. O 

português não mais se 
encontrou nesta partida 
e sofreu mais dois “breaks”, 
cedendo o “set” por 6-0, ao fim 
de 21 minutos.  

Na terceira partida, Gil iniciou 
novamente a servir e teve muitas 
dificuldades para ganhar o jogo 
inaugural, que foi discutido nas 
vantagens.  

Com 1-0, esperava-se um novo 
alento do melhor tenista luso de 
sempre, mas Marcel não facilitou 
e acabou por quebrar o serviço a 
Frederico Gil quando este serviu a 
2-2. Até ao final do encontro, 
Marcel limitou-se a gerir a vanta-
gem, vencendo o terceiro parcial 
por 6-4.  

Neuza Silva 
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Arbitragem 

Mariana “very british” 

Depois de Jorge Dias, em 2001, e Carlos Ramos, em 
2007, terem dirigido finais masculinas, Mariana Alves 
tornou-se no terceiro representante da arbitragem 
portuguesa no derradeiro encontro de singulares 
femininos em Wimbledon.  
A “chair umpire” Mariana Alves, que recebeu das 
mãos do Duque de Kent um troféu, arbitrou a final 
de Wimbledon que opôs a norte-americana Serena 
Williams, que revalidou o título, à russa Vera Zvona-
reva.  
O resultado final de 6-3 e 6-2, favorável à mais nova 
das irmãs Williams, garantiu à numero um mundial o 
13.º título de singulares em torneios do “Grand Slam” 

Mariana Alves arbitrou a primeira final em provas do 
“Grand Slam" em Wimbledon, onde também esteve 
Carlos Ramos. 

Os “chair umpire” Mariana Alves e Carlos Ramos 

O torneio de Wimbledon acolheu a visita da rainha 
Isabel II numa jornada em que Mariana Alves e Car-
los Ramos foram escalados para encontros no "court" 
central do All England Club.  
A última visita da monarca aconteceu há mais de 30 
anos e a organização da terceira prova do “Grand 
Slam” da temporada pensou e tratou de tudo ao por-
menor, nomeadamente a escolha dos árbitros do 
"court" central.  

Por isso, dois embates tiveram como “chair 
umpires” os portugueses Carlos Ramos e Maria-
na Alves. 

Ramos ajuizou o encontro entre o espanhol 
Rafael Nadal, número um mundial, e o holandês 
Robin Hasse, enquanto Mariana esteve no con-
fronto entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki 
e a tenista de Taipei Kai-Chen Chang .  

Isabel II presente  
depois de trinta anos de ausência 
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“La bella Itália” 
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Itália é um país talismã para Fre-
derico Gil. Foi em terras transal-
pinas que o português conquis-
tou o primeiro título de singula-
res na categoria ATP Challenger, 
em Junho de 2006, em Sassuolo, 
na Itália. Dois anos depois, repe-
tiu o êxito no torneio da provín-
cia de Modena e, em Setembro 
de 2009, em Napóles, fez a 
“dobradinha». Agora figuram 
também Milão e Turim no seu 
palmarés. 
 

Em Milão, Gil alcançou a sexta 
vitória de singulares em torneios 
“Challenger”. Na final individual, 
a segunda desta temporada (a 
primeira foi no Estoril Open, em 

Maio), o português superou o 
argentino Máximo Gonzalez, 
então 188.º na hierarquia mun-
dial, por 6-1 e 7-5. 

O título em Turim, o segundo no 
torneio transalpino depois do 
triunfo em 2008,  é o oitavo títu-
lo internacional de Gil em pares, 
sexto da categoria ATP Challen-
ger.  

Frederico Gil, que não foi além 
dos quartos-de-final em singula-
res, fez par com o argentino Car-
los Berloq. Ambos foram mais 
fortes do que os italianos Daniele 
Bracciali e Potito Starace, verga-
dos aos parciais de 6-3 e 7-6(5). 

Com a vitória, Gil somou o 
segundo título de pares neste 
ano, depois de, juntamente com 
o belga Cristophe Rochus, ter 
vencido em Lugano, semanas 
antes. 

Em Lugano, no início de Junho, 
Gil e o belga Christophe Rochus 
desenvencilharam-se da dupla 
formada pelo mexicano Santiago 
Gonzalez e pelo norte-americano 
Travis Rettenmaier. O desfecho 
foi de 7-5 e 7-6(3), valendo ao 
português e ao belga a conquista 
do torneio do Sul da Suíça, no 
cantão italiano de Ticino, com 
“la bella Italia” ali tão perto. 
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Machado, <<Leo>> e Sousa campeões em pares 
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Rui Machado, Leonardo Tavares 
(por duas vezes) e João Sousa 
foram campeões em pares em tor-
neios ATP Challenger disputados 
nos últimos dois meses. 

Enquanto o algarvio Rui Machado 
e o vimaranense João Sousa con-
quistaram o primeiro título na 
variante em provas da categoria, o 
espinhense «Leo» somou o quar-
to. 
Com o triunfo em Tampere, na 
Finlândia, juntamente com João 
Sousa, Leonardo Tavares somou 
o terceiro título em pares nesta 
temporada, em que também se 
tem revelado em singulares, o que 
lhe valeu a melhor posição de 
sempre no “ranking” ATP – 201.ª 
em 2 de Agosto. 
 
A primeira vez de Machado 
 
Machado e Daniel Muñoz-de-la-
Nava conquistaram o título de 
pares do ATP Challenger Poznan, 
na Polónia. 
A dupla luso-espanhola necessi-
tou de uma hora e quatro minutos 
para superar James Cerretani 

(Estados Unidos) e Adil Shamas-
din (Canadá), pelos parciais de 6-2 
e 6-3, que o português, a fazer 
para com o argentino Carlos Ber-
locq, poderia ter defrontado nova-
mente no ATP Challenger Corde-
nons (Itália) caso não fosse elimi-
nado nas meias-finais. 
Machado e Muñoz-de-la-Nava 
não cederam qualquer “set” ao 
longo de todo o torneio. Na pri-
meira ronda, superiorizaram-se ao 
eslovaco Pavol Cervenak e ao 
croata Antonio Veic, por 6-3 e 6-
2. 
O último triunfo de Rui Machado 
em pares em torneios internacio-
nais tinha sido obtido em Junho 
de 2007, num "Futures" em Espa-
nha. O algarvio e Gonçalo Nicau 
venceram os espanhóis Carlos 
Gonzalez-de Cuelo e Sergio Perez
-Perez, por 6-4 e 6-0. 
 
Tavares no “top” 100 
 
Leonardo Tavares e João Sou-
sa conquistaram o título de pares 
do ATP Challenger Tampere, na 
Finlândia, torneio em que o espi-

nhense foi vice-campeão em sin-
gulares. 
O par português venceu os letões 
Andis Juska e Deniss Pavolovs, 
com os parciais de 7-6(3) e 7-5, 
num encontro realizado  
Tavares – que entrou no “top” 
100 em pares, ocupando o 99.º 
lugar - conquistou o terceiro título 
da temporada em torneios ATP 
Challenger. 
Duas semanas antes de vencer em 
Tampere, Tavares e o italiano 
Simone Vagnozzi sagraram-se 
campeões de pares do ATP Chal-
lenger Braunschweig, na Alema-
nha, competição que distribuiu 
prémios monetários no valor de 
106.500 dólares. 
Na final do “Challenger” alemão, 
com os russos Igor Kunitsyn e 
Yuri Schukin, a dupla Tavares/
Vagnozzi venceu por 7-5 e 7-6(4), 
num encontro de uma hora e 36 
minutos de duração. 
O anterior título de Tavares (a 
fazer par com o russo Artem 
Sitak) foi conquistado no ATP 
Challenger Ojai, nos Estados Uni-
dos, torneio que decorreu em 
finais de Maio e princípios de 
Junho. 
Na semana anterior, também com 
Sitak, Leonardo Tavares foi vice-
campeão no ATP Challenger Car-
son, também nos Estados Unidos. 
Em Abril, no Brasil, Leonardo 
Tavares e o alemão Dominik Mef-
fert foram os campeões no ATP 
Challenger Curítiba, no Estado do 
Paraná. 
O primeiro título do português 
nos pares em torneios ATP Chal-
lenger foi obtido em Novembro 
de 2009, em Cancún, no México. 
Tavares actuou ao lado do alemão 
Andre Begemann. 

Rui Machado 

Leonardo Tavares 
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João Sousa, quarto melhor joga-
dor português no “ranking” ATP, 
em 313.º, conquistou três títulos 
consecutivos em singulares e 
outros tantos em pares em tor-
neios “Futures”, disputados em 
Espanha, na última quinzena de 
Maio. 
 

O jovem tenista vimaranense já 
não saboreava a vitória de um tor-
neio internacional desde Junho de 
2009, altura em que se impôs ao 
italiano Andrea Falgheri, no ITF 
Futures Puerto de la Cruz, na ilha 
de Tenerife, em Espanha, naquele 
que foi o primeiro título da carrei-
ra em singulares para João Sousa 
nesta categoria, depois de três 
finais perdidas. 
Este ano, João Sousa não perdoou 
e nas três finais de singulares dis-
putadas, conquistou três títulos, 
sendo que em dois torneios jun-
tou a vitória em pares, ao lado de 
Georgi Rumenov Payakov, da 
Espanha. 
A primeira vitória da série conse-
cutiva aconteceu no ITF Futures 
Valldoreix 10.000 dólares, Espa-
nha, diante do russo Ivan Nedel-
ko, numa final decidida em dois 
“sets”, pelos parciais de 6-0 e 6-3 
favoráveis ao tenista português, 
que, em pares, cedeu nos quartos-
de-final ao lado de Payakov. 
Seguiu-se, na semana seguinte, a 
conquista do ITF Futures Adeje, 
na cidade espanhola de Tenerife, 
competição que distribuiu 10.000 
dólares em prémios monetários. 
João Sousa defrontou o alemão 
David Thurner, conquistando o 
ceptro com o resultado final de 7-
5 e 6-4.  
Na competição de pares, o tenista 
luso e o espanhol Payakov sagra-
ram-se vencedores diante da 
dupla espanhola Augustin Boje-

Ordonez/Marcelo Palacios-
Siegenthale, por 6-1 e 6-4. 
 

João Sousa voltou a subir ao 
pódio uma semana depois, ao 
conquistar o terceiro título conse-
cutivo no ITF Futures Lanzarote, 
competição espanhola dotada de 
um valor monetário de 15.000 
dólares. O jovem tenista superio-
rizou-se ao jogador suíço Michael 
Lammer, por 7-5 e 6-4. Em 
duplas, mais uma conquista, nova-
mente ao lado do espanhol Paya-
kov, por 7-6(4) e 6-0, face ao fina-
lista vencido de singulares que 
jogou ao lado do francês Ludovic 
Walter. 

O tenista português disputou o 
ITF Puerto de La Cruz, nas Caná-
rias, como campeão em título, 
mas não conseguiu imperar no 
palco em que tinha conquistado o 
primeiro título da carreira há sen-
sivelmente um ano atrás.  

João Sousa cedeu nas meias-finais 
para o suíço Michael Lammer, 

que, com um duplo 6-3, vingou a 
derrota averbada diante do portu-
guês em Lanzarote. 

Sousa não perdeu, contudo, a 
motivação para conquistar o ter-
ceiro consecutivo título de pares, 
mais uma vez com Payakov, numa 
final cumprida em duas partidas, 
pelos parciais de 7-6(2) e 6-2, face 
aos espanhóis Carlos Gomez-
Herrera e Roberto Ortega-
Olmedo. 

Estas conquistas permitiram a 
João Sousa atingir o seu melhor 
registo de sempre na classificação 
mundial, figurando em 282.º, a 21 
de Junho, e mereceram a atenção 
de Pedro Cordeiro, “capitão” da 
equipa portuguesa, que convocou 
o atleta vimaranense, radicado em 
Barcelona, para o confronto entre 
Portugal e Chipre, referente à 
segunda eliminatória da zona euro
-africana da Taça Davis, que se 
disputou no court “Central” do 
Jamor.   

  Federação Portuguesa de Ténis 

O “tri” de Sousa 

João Sousa em acção na eliminatória da Taça Davis, em que Portugal  
derrotou o Chipre 
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Magali de Lattre, 442.ª no 
“ranking” WTA, foi a grande ven-
cedora dos ITF Women Circuit 
Montemor-o-Novo e Alcobaça, 
provas dotadas de um prémio 
monetário de 10.000 dólares cada. 
 

De Lattre, nascida na Lausana, na 
Suíça,  campeã nacional absoluta 
em 2005, conquistou a competi-
ção realizada em Montemor-o-
Novo numa final muito disputada 
em que precisou de três partidas 
para afastar Arabela Fernandez-
Rabener, da Espanha, pelos par-
ciais de 3-6, 6-4 e 6-4.  

Magali vingou a derrota averbada 
diante da jovem tenista australiana 
nas meias-finais de Amarante, o 
primeiro da série destes três ITF 
disputados em território portu-
guês. 

Nesta competição, a tenista luso-
helvética atingiu a final de pares, 
ao lado da australiana Jade Hoper, 
cedendo para Melanie Glória, do 
Canadá, e Munoz-Gallegos, do 
México, pelos parciais de 6-4 e 6-
2. 

Sétima conquista 

O triunfo de singulares averbado 

em Alcobaça foi a sétima conquis-

ta de Magali de Lattre em provas 

ITF, que conta agora com um 

“prize money” total de 135.000 

dólares nos últimos seis anos de 

competição, apesar da lesão no 

joelho que a forçou a parar duran-

te um ano. 

O primeiro título no circuito pro-

fissional reporta-se a 2005, em 

Porto Santo (Madeira), seguindo-

se os títulos em Damasco (Síria) e 

em Casablanca (Marrocos), no 

mesmo ano, no Dubai (Emirados 

Árabes Unidos), em 2008, em 

Gaziante (Turquia), no ano passa-

do, e Montemor-o-Novo, nesta 

temporada. 
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Magali soma dois títulos 

Magali de Lattre venceu as provas internacionais em Alcobaça  
e Montemor-o-Novo 
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Sofia Araújo. Retenha este nome. 
A jovem tenista do Ace Team 
(Clube Ténis de Alfragide) ultra-
passou uma ronda na qualificação 
do Estoril Open e atingiu os quar-
tos-de-final do ITF Womens Cir-
cuit Cantanhede, competição que 
disputou em simultâneo com o 
Open de Oeiras, numa azáfama 
diária com as deslocações entre as 
duas localidades, que distam 200 
quilómetros de distância.  

A nível nacional, Sofia Araújo, 15 
anos, conquistou o Open de Odi-
velas, primeira etapa do Circuito 
School Eventos/Federação Portu-
guesa de Ténis, sagrou-se campeã 
regional de Lisboa em sub-18 e 
em seniores e dominou o escalão 
juvenil neste primeiro semestre 
com vitórias em dois torneios de 
nível A em sub-16, no CETO, e 
em sub-18, na Figueira da Foz.   

O ano de 2010 tem-se revelado de 
enorme sucesso para Sofia Araú-
jo, que, no Amarante Ladies 
Open, após vencer Rita Freitas, a 
vice-campeã nacional absoluta de 
2009, atingiu pela primeira vez os 
quartos-de-final de um torneio do 
circuito profissional da ITF.  

“Estou a apostar cada vez mais 
em torneios internacionais por-
que me quero tornar uma joga-
dora profissional. O nível do 
ténis lá fora é superior ao nosso 
e a competitividade é muito 
maior”, afirma.  

Contudo, a jovem atleta considera 
que Portugal tem registado pro-
gressos nesta modalidade. “O 
ténis em Portugal está a 
melhorar o seu nível, embora 
em termos de apoios não se 
possa dizer que são os ideias”, 
confessa.  

“Ao nível de infra-estruturas, o 

Centro de Alto Rendimento 
(CAR) é uma boa mais-valia, 
pois a maioria dos clubes não 
tem as condições ideias para 
treinar quando, por exemplo, 
está a chover”, conclui.  

Sofia Araújo defende que a cria-
ção do circuito School Eventos/
FPT, que distribui prémios mone-
tários no valor de 37 mil euros, é 
um passo favorável para a melho-
ria da competição nacional.  

“Considero bastante positivo o 
circuito, porque, além de elevar 
o nível e qualidade dos jogado-
res portugueses, é aliciante 
receber um prémio monetário”, 
declara.  

Sofia foi, curiosamente, a campeã 
da primeira etapa deste Circuito, o 
Open de Odivelas, e atingiu as 
meias-finais da segunda prova, o 
Open de Oeiras.  

Após todos estes sucessos compe-
titivos, a jovem tenista mostra-se 

bastante satisfeita com a tempora-
da que está a realizar. Recorde-se 
que a atleta lusa já atingiu, na pre-
sente época, duas meias-finais em 
torneios ITF Júnior, na Turquia.  

“Embora sinta maior pressão, 
é sempre gratificante alcançar 
bons resultados e é para isso 
que trabalho diariamente”, afir-
ma a atleta, que diz só ter uma 
vontade: “Em qualquer prova 
em que entro, o objectivo é 
ganhar”. 

Quanto ao futuro, Sofia não 
esconde a ambição: “Pretendo 
chegar ao „top‟ 400 ITF, ainda 
este ano e gostaria de conquis-
tar os meus primeiros pontos 
WTA ainda com 15 anos”.  

Para tal, Sofia treina sob o coman-
do do técnico Pedro Bívar, nas 
instalações do Ace-Team, em 
Alfragide. São cerca de duas horas 
por dia no “court”, uma hora e 
meia em preparação física e segue 
à risca um plano de alimentação 
dirigido por uma nutricionista.  

A maior dificuldade tem sido, 
todavia, acompanhar a escola. 
“Não é fácil conciliar os estu-
dos com os treinos diários e as 
competições internacionais. 
Estou no 10.º ano, mas com o 
avançar dos anos, a matéria de 
estudo intensifica-se e é preci-
so muita força de vontade, 
embora tenha tido o apoio do 
meu colégio”, refere a promisso-
ra tenista. 

Sofia Araújo partilha “o sonho 
de ser uma grande jogadora e 
conquistar as quatro provas do 
„Grand Slam'”. E porque não 
acreditar nesta quimera depois das 
recentes prestações em Portugal e 
além-fronteiras?  

  Federação Portuguesa de Ténis 

Sofia Araújo: uma revelação 

Sofia Araújo, 15 anos, atleta do Ace 
Team, vencedora dos campeonatos 
regional de Sub-18 e Absoluto de 
Lisboa em 2010 
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Parcerias 

A Federação Portuguesa de Ténis 
assinou esta quinta-feira um proto-
colo de cooperação com a Sports 
Partner, empresa portuguesa de 
distribuição e fabrico de equipa-
mentos desportivos. 
A Sports Partner, que forneceu o 
quadro de pontuação do "Central" 
do Jamor na eliminatória Portugal-
Chipre, no Jamor, vai apoiar a FPT 
a nível das infra-estruturas neces-
sárias à organização de eventos.  
O protocolo, assinado entre o pre-
sidente da FPT, José Maria Calhei-
ros, e o director-geral da Sports 
Partner, Nuno Vicente, é renová-
vel anualmente e tem como objec-
tivo comum “valorizar a activi-

dade de cada uma das entida-
des”, como referiu o responsável 
pela empresa. 
“O ténis é uma modalidade 
onde temos uma aposta muito 
forte. É o desporto exterior 
mais praticado no país. A liga-
ção à Federação começou no 
Estoril Open (onde colocámos 
o pavimento no pavilhão VIP) e 
chegámos a este acordo. A nos-
sa responsabilidade social é 
contribuir para potenciar cam-
peões e ajudar ao desenvolvi-
mento da modalidade e do des-
porto em Portugal”, explicou 
Nuno Vicente, após a assinatura 
do protocolo. 

José Maria Calheiros garantiu que 

para a Federação de Ténis este 

apoio assume uma dupla impor-

tância. “Além de termos tido um 

bom início com o marcador da 

Taça Davis, a nossa ideia é ten-

tar utilizar as sinergias entre a 

Federação e a empresa, quer a 

nível dos pisos quer dos outros 

produtos que fabrica.  

Além disso, trata-se de uma 

empresa portuguesa que pro-

duz ela própria estes materiais 

o que é para a Federação Portu-

guesa de Ténis um incentivo 

extra para estabelecer este acor-

do”, disse.  

           FPT assina protocolo de cooperação 

Protocolo assinado pelo presidente da FPT, José Maria Calheiros, e o director-geral da Sports Partner, Nuno Vicente 
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Absoluto regressa ao Jamor 
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A competição  vai decorrer de 6 a 
12 de Setembro, no Centro Des-
portivo Nacional do Jamor, inte-
grada no Circuito School Even-
tos/Federação Portuguesa de 
Ténis, o que constitui um incenti-
vo à participação dos melhores 
atletas lusos na principal prova 
nacional da modalidade.  

O Campeonato Nacional Absolu-
to disputa-se em simultâneo com 
a segunda semana do US Open, 
pelo que questões de calendário 
competitivo podem impedir a pre-
sença no torneio português dos 
tenistas lusos mais bem cotados 
no “ranking” ATP.  

Conudo, a competição antecederá 
a terceira eliminatória do Grupo 
II da Zona Europa-África da Taça 
Davis, que opõe Portugal à Bós-
nia e Herzegovina. Abre-se, deste 
modo, a hipótese dos melhores 
jogadores portugueses optarem 
por jogar o Absoluto para habi-
tuação à terra batida, numa altura 
em que o circuito mundial disputa
-se em pisos rápidos, uma vez que 
é desejo da equipa técnica, joga-
dores e presidente da Federação 
Portuguesa de Ténis que a pro-
moção ao Grupo I se discuta no 
“Court” Central do Jamor. 

A mais importante prova do 
calendário nacional da FPT do 
escalão sénior integra o Circuito 
School Eventos/FPT, estando, 
todavia, por determinar os pré-
mios monetários a distribuir aos 
participantes. A participação no 
Campeonato Nacional Absoluto é 
requisito obrigatório para um atle-
ta poder aspirar à participação no 
“Masters”, conforme consta no 
Regulamento do Circuito. 

Se a presença de Frederico Gil, 
Rui Machado, Leonardo Tavares e 

João Sousa ainda não foi confir-
mada, espera-se que os campeões 
em título Maria João Koehler e 
Gonçalo Pereira regressem para 
defender os ceptros conquistados 
em 2009, no Carcavelos Ténis. 

Maria João Koehler, que, nos últi-

mos dois anos, venceu a competi-

ção de juniores, sagrou-se, pela 
primeira vez em 2009, campeã 

nacional absoluta, depois de, em 

2008, ter sido semi-finalista. 

Koehler, na altura a um mês de 
completar 17 anos, superou na 

final Rita Esteves de Freitas, que 

recuperou a boa forma e regres-

sou aos grandes resultados, em 
duas partidas, pelos parciais de 6-

1 e 6-2.  

Nas meias-finais, Maria João, que 
treina no CT Porto, sob as ordens 

de Nuno Marques, superiorizou-

se à grande favorita Neuza Silva, 

que havia conquistado as três últi-
mas edições do Campeonato 

Nacional Absoluto, de 2006 a 

2008.  

Gonçalo Pereira venceu a compe-
tição masculina numa final dispu-
tada em três partidas, diante do 

jovem madeirense Martim Trueva. 
5-7, 6-2 e 6-0 foi o resultado do 
derradeiro encontro favorável ao 
atleta do CETO, que conquistou 
o primeiro título de campeão 
nacional absoluto. 

Em pares, Maria João Koehler fez 
a “dobradinha” na competição, ao 
lado de Joana Pangaio, enquanto 
em masculinos Martim Trueva e 
Vasco Pascoal foram a melhor 
dupla.  

Nos mistos, o título viajou para o 
Algarve, com a vitória de Ana 
Claro e José-Ricardo Nunes. Cata-
rina Ferreira/Ana Claro, Paulo 
Joaquim/Tiago Correia e Rita 
Freitas/Bernardo Mota sagraram-
se vice-campeões nas respectivas 
modalidades. 

Maria João Koehler é a campeã nacional absoluta e de juniores em título 

Gonçalo 

Pereira, 

actual 

campeão 

nacional 
absoluto 
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Daniella Silva e José Maria Moya dominaram 
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Daniella Silva e José Maria Moya 
dominaram o Campeonato Nacio-
nal de sub-14, que decorreu no 
CT Porto. 
A jovem tenista de origem cana-
diana, radicada no Algarve e a 
representar o Tavira RC, venceu o 
segundo título individual em cam-
peonatos nacionais individuais. 
Depois da vitória em sub-12, no 
ano de 2008, Daniella repetiu ago-
ra a façanha em sub-14.  
Actualmente no "top" 100 euro-
peu, em 92.ª, Daniella justificou o 
favoritismo de primeira pré-
designada no “courts” do CT Por-
to e, até à final, cedeu apenas oito 
jogos. No derradeiro encontro, 
Daniella superou Cláudia Cianci, 
Carcavelos Tenis, campeã regional 
lisboeta em título, por duplo 6-4.  
Cianci, de origem italiana, supe-
riorizou-se nas meias-finais à 
conimbricense Matilde Fernandes, 
jovem tenista que está no primei-
ro ano do escalão e que atingiu a 
final desta competição em 2008. 
Daniella sagrou-se duplamente 
campeã depois da vitória em 
pares, ao lado de Matilde Fernan-
des. Na final, impuseram-se a Ivo-
ne Álvaro (AA Coimbra) e a Ana 
Filipa Santos (CT Santo André), 
por 6-3 e 6-4. 
Na competição masculina, José 
Maria Moya (Ace Team) imperou 
no CT Porto. Com um quadro 
difícil, em que teve de superar 
Eduardo Paulo e Bernardo 
Lemos, presenças assíduas na 
selecção portuguesa de sub-14, 
Moya não cedeu qualquer “set” ao 
longo de todo o torneio. Na final, 
impediu que Miguel Marreiros, do 
CT Portimão e Rocha, levasse 
também o título para o Algarve, 
impondo-se em duas partidas, por 

6-1 e 6-4. 
José Maria Moya esteve perto da 
"dobradinha" ao lado do colega 
de clube Henrique Baptista, mas a 
dupla Tiago Eusébio, do CIF, e 
António Sabugueiro, de Sintra, foi 
a mais forte, numa final em que o 
equilíbrio foi a nota dominante, 
como demonstra o resultado de 6-
4, 6-7(5) e 10-7. 
A finalista vencida de pares femi-
ninos Ana Filipa Santos acabou 
por saborear a vitória na competi-
ção de pares mistos, juntamente 
com Eduardo Paulo, do CT Esto-
ril. Na final, impuseram-se a Sofia 
Mendes, Ace Team, e António 
Sabugueiro pelos parciais de 6-2 e 
6-1.  
 
Sofia Sualehé e Tiago Cação 
campeões em sub-12 
 
O Vilamoura Tennis Academy 
recebeu mais uma edição do Cam-
peonato Nacional Sub-12, que 
este ano coroou Sofia Sualehé e 
Tiago Cação como os novos cam-
peões nacionais do escalão. 

Sofia Sualehé figurava na grelha 
principal como a terceira pré-
designada, mas só os menos aten-
tos da modalidade não saberiam 
que a jovem tenista do CN Ginás-
tica era, à partida, a principal can-
didata ao ceptro individual, pelos 
excelentes resultados que tem 
obtido na presente época, com 
destaque para as meias-finais no 
Azores Open  e para os quartos-
de-final do importante torneio 
francês 20.º Passage Espoirs, tam-
bém no escalão de sub-12. 
Na final, Sofia encontrou a tam-
bém talentosa Beatriz Bento, do 
CIF, com quem tem representado 
Portugal na equipa nacional 
de sub-12 em diversas competi-
ções.  O Campeonato Nacional 
Absoluto está de regresso à “casa 
do ténis”. A jovem tenista do CN 
Ginástica venceu em duas parti-
das, pelos parcelares de 6-4 e 6-1.  
As finalistas em singulares junta-
ram-se em pares e disputaram o 
título da modalidade contra Joana 
Neves, do SC Porto, e Mafalda 
Parra, do Colégio do Vale.   

Tiago Cação 



 

 

Campeonatos nacionais 
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O equilibrado resultado final de 7-
6(1) e 7-5, favorável às jogadoras 
d e  L i s b o a ,  o f e r e c e u  a 
"dobradinha" a Sofia Sualehé. 
O título masculino foi conquista-
do por Tiago Cação, jovem tenista 
que treina sob a batuta de Pedro 
Felner, no CT Caldas da Rainha, e 
que, tal como a campeã de sub-12, 
atingiu as meias-finais no Azores 
Open e é presença constante na 
equipa portuguesa da categoria. 
Tiago “caçou” o número um 
nacional, João Carvalho, do CAD, 
numa final que começou equili-
brada, pelo parcial de 7-5, mas 
que, no segundo “set”, confirmou 
a supremacia do caldense, com o 
parcelar de 6-1, garantindo-lhe a 
conquista do campeonato nacio-
nal.  
Pelo caminho, o campeão nacio-
nal deixou nos quartos-de-final o 
colega de selecção António Dória, 
do Ace Team, para quem perdeu 
o único “set” ao longo do torneio. 

António Dória e João Carvalho 
viriam a vingar a derrota de singu-
lares na final de pares, impedindo 
Cação de fazer a "dobradinha", ao 
lado de Martim Café, do Boa 
Hora FC. A final foi bastante 
equilibrada e o título só foi entre-
gue após a discussão de três 
“sets”, pelos parciais de 4-6, 6-4 e 
10-5. 
Mafalda Parra atingiu também a 
final de pares mistos, ao lado do 
colega de clube Martim Vilela. 

Parra foi mais bem sucedida do 
que na final feminina e conquis-
tou a competição mista diante 
d e  B e n e d i t a  M e n d o n ç a , 
do Carcavelos Ténis, e de Duarte 
Vale, do CT Quinta da Marinha, 
em três partidas, pelos parcelares 
de 3-6, 6-1 e 10-6. 

Nacionais por equipas 

A equipa feminina de sub-18 
do Ace Team conquistou o título 
de campeã nacional, com CT Cal-
das da Rainha a terminar em 
segundo no agrupamento.  
José Maria Calheiros, presidente 
da Federação Portuguesa de 
Ténis, procedeu à entrega dos 
prémios.   
Em masculinos, CT Porto reno-
vou o título de campeão por equi-
pas, ao vencer (3-2) CT Jamor na 
final, no Jamor.  
A equipa do Porto conquistou o 
segundo título consecutivo. 
No escalão de sub-
16, CT Caldas da 
Rainha (masculinos) 
e CETO (femininos) 
são os novos cam-
peões nacionais.  
Nos derradeiros 
encontros da com-
petição masculina, 
CT Caldas da 
Rainha venceu Ace 
Team, por 3-2, 
enquanto Carcavelos 
Ténis classificou-se 

em terceiro após ultrapassar CT 
Braga, igualmente por 3-2.  
Em femininos, CETO foi primei-
ro. A equipa de Oeiras aplicou 2-
1 ao CT Braga na quinta e última 
jornada. Carcavelos Ténis foi ter-
ceiro.  
No escalão, CETO conquistou o 
primeiro título colectivo em femi-
ninos e CT Caldas da Rainha 
somou o segundo em masculinos, 
depois de se ter sagrado campeão 
em 2000 e de ter sido vice-
campeão em 1999.  
Os campeonatos nacionais indivi-
duais regressam no final de Agos-
to: Nacional de sub-16, de 22 a 28 
de Agosto, no Carcavelos Ténis; 
Nacional de sub-18, de 29 de 
Agosto a 4 de Setembro, também 
em Carcavelos; Absoluto, de 6 a 
12 de Setembro, no Jamor, inte-
grado no Circuito School Even-
tos/Federação Portuguesa de 
Ténis. 

Ace Team 
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A Federação Portuguesa de Ténis 
e Ana Noro apostam no fomento 
e no desenvolvimento da prática 
do ténis em Portugal. São novos 
horizontes que se abrem numa 
modalidade com duas provas 
internacionais, uma nos areais de 
Gaia e uma outra nos de Matosi-
nhos. Mas o desejo é aumentar 
para três ou quatro competições e 
reformular o Circuito Nacional. 
O protocolo celebrado entre a 
estrutura federativa e Ana Noro, 
praticante da modalidade, abran-
gerá, essencialmente, a organiza-
ção e promoção do Circuito 
Nacional de Ténis de Praia, a ela-
boração de proposta de alteração 
ao Regulamento do CNTP e a 
criação de novos projectos. O 
objectivo é dar maior notoriedade 
ao ténis de praia. 
“A grande ambição é fazer do 
„beach tennis‟ uma modalidade 
mais conhecida, pelo que é 
fundamental haver alterações 
nos regulamentos e no Circuito 
Nacional para desenvolver e 
fomentar o ténis de praia em 
Portugal”, explicou Ana Noro. 
O acordo “permite fazer uma 
simbiose entre os conhecimen-
tos” reunidos por Ana Noro 
enquanto praticante e os da FPT, 
o que, sublinhou, “é muito posi-
tivo para a criação de projectos 
de desenvolvimento da modali-
dade”. 

Noro enfatizou a 
necessidade da realiza-
ção de iniciativas para 
atrair potenciais patro-
cinadores e angariar os 
necessários patrocí-
nios para ”haver três 
ou quatro provas 
internacionais em 
solo português”, o 
que produziria resulta-
dos. 
“Actualmente, temos uma em 
Gaia e outra em Matosinhos. 
Mas, se houvesse mais, seria 
melhor o nível de competitivi-
dade e o número de participan-
tes aumentaria”, salientou. 
Actualmente, a falta de atletas de 
ténis de praia é um dos maiores 
problemas da modalidade, embo-
ra “o nível dos que praticam 
seja muito bom”, segundo Ana 
Noro, acrescentando que é fulcral 
ter mais praticantes.  
“Com a promoção e divulgação 
da modalidade, conseguimos 
cativar mais participantes nas 
competições, o que vai oferecer 
um melhor nível aos torneios. 
Contudo, tal não será possível 
sem os devidos apoios dos par-
ceiros”, notou. 
O ténis de praia conta com um 
Circuito Nacional constituído por 
12 provas, mais um “Masters”, 
intitulado Campeonato Nacional, 
em que participam os atletas com 

melhores desempenhos nas pro-
vas do circuito.  

À conquista da Europa 

Em Setembro, realiza-se na Tur-
quia, na cidade de Antalya, o 
Campeonato da Europa. A parti-
cipação de atletas portugueses está 
dependente de eventuais apoios. 

”Em princípio, os jogadores 
portugueses interessados tenta-
rão arranjar cada um o seu 
patrocínio para participar neste 
Europeu”, disse.  

Sobre a possibilidade de Portugal 
conquistar um título europeu, Ana 
Noro observa a existência no nos-
so país de “bom atletas”, mas 
frisou que há muito trabalho a 
fazer em Portugal. 

”Com mais competitividade a 
nível nacional, poderíamos 
rivalizar ainda mais com as 
grandes potências europeias, 
que são a Itália, a França e a 
Espanha”, afirmou.  

  Federação Portuguesa de Ténis 

Ténis de praia 

Novos horizontes 



 

 

Formação 

Curso de treinadores em Vilamoura 
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O Departamento de Formação da 
FPT terminou no passado dia 25, 
o seu primeiro semestre de forma-
ção de 2010, com o final do Cur-
so de Treinadores de Nível 3, rea-
lizado no Algarve. Constituiu-se 
este curso como o evento mais 
longo do período e um dos gran-
des objectivos do ano. Contando 
com 28 treinadores de todo o 
país, foi um evento que contou 
com a colaboração da ITF que, à 
semelhança do que já aconteceu 
noutros cursos, enviou o seu res-
ponsável máximo da formação, 
Miguel Crespo, para uma partici-
pação como prelector. O curso 
contou também com Piotr Unier-
zisky, um dos maiores especialis-
tas em periodização e detecção de 
talentos do mundo, para além de 
prelectores nacionais como Nuno 
Marques, bernardo mota, César 
Coutinho, Hugo Ribeiro, Abílio 
Costa, Santos Costa e Vítor 
Cabral.  
De acordo com Vítor Cabral, 
Director do Departamento de 
Formação “…o curso decorreu de 
uma forma exemplar, contribuin-
do decisivamente para isso não só 
a qualidade e maturidade da equi-
pa de prelectores mas também a 

excelente parceria que temos com 
os Hotéis Dom Pedro, que nos 
permitiram usufruir de umas con-
dições de trabalho fora de série. 
Aproveitamos este evento para 
confirmar que a presença do Sim-
pósio Nacional de Treinadores de 
2010 neste magnífico espaço nos 
dias 3, 4 e 5 de Dezembro. Tam-
bém estamos com conversações 
avançadas com a ITF e a Tennis 
Europe para trazer para Portugal 
a Conferência Europeia de 2011 
para Portugal. É uma forte aposta 
do Departamento de Formação 
organizar em território nacional 
importantes eventos internacio-
nais em 2011 e 2012”. 
Este reconhecimento internacio-
nal prende-se com todo o proces-
so de formação português, bas-
tante próximo da ITF, mas tam-
bém com todo o trabalho realiza-
do ao nível do Play and Stay, onde 
Portugal se continua a destacar 
ano após ano. Em 2010 foram 
realizadas, até agora, 5 grandes 
actividades deste programa, na 
Fed Cup em Fevereiro (com uma 
participação na Feira Internacio-
nal do Desporto em simultâneo 
com a presença no Jamor), na 
Taça Davis na Maia em Março, no 

Estoril Open em Maio, no dia do 
Desporto de Oeiras em Junho, e 
na Taça Davis no Jamor em 
Julho. O grande destaque vai 
obviamente para a presença de 
Federer na acção organizada pelo 
Departamento de Formação 
durante o Estoril Open, que foi a 
primeira e até agora, a única a 
contar com a presença daquele 
que é o melhor jogador de todos 
os tempos, numa acção de Play 
and Stay. Este feito reforçou mais 
ainda o posicionamento interna-
cional de Portugal na dinamização 
do programa. 
Para além destas actividades 
foram realizados 4 cursos de trei-
nador de Nível 1, 3 de Nível 2, 2 
cursos de Árbitro, reciclagens dos 
vários níveis e 3 Acções de ténis 
Escolar na Maia, que contaram 
com cerca de 150 professores de 
Educação Física. O segundo 
semestre inicia-se com a realiza-
ção de um Curso de Treinadores 
de Nível 1 em Cabo Verde, sob a 
direcção de Vítor Cabral e com o 
apoio da ITF, confirmando a 
ambição de Portugal na direcção 
da formação de treinadores de 
Ténis nos países de língua oficial 
portuguesa.      

O curso de nível 3 decorreu em Vilamoura, com as apresentações de Miguel Crespo e Nuno Marques  

Vítor Cabral 



 

 

Ténis em cadeira de rodas 

A luz ao fundo do túnel continua muito lá no fundo... 
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Todos os envolvidos no programa 
“Jogar Sentado”, incluindo os 
jogadores, têm a consciência de 
que o túnel de que falamos tem 
uma longa distância para percor-
rer. E diria mesmo que alguma 
dessa distância já percorrida tem 
sido uma dificil caminhada, ultra-
passando dificuldades, mas ten-
tando, por_outro lado, usufruir de 
algumas oportunidades que de vez 
em quando nos têm surgido.  
Foi o caso do Torneio Internacio-
nal Ergosaúde 2010, organizado 
pela Escola de Ténis de Marineda, 
na Corunha.  
Oportunamente, no artigo escrito 
no site da FPT em local próprio, 
demos conta da estatística dos 
bons resultados conseguidos 
pelos portugueses que se desloca-
ram a Marineda, de onde se desta-
ca claramente João Lobo, que, 
através das suas vitórias em singu-
lares e em pares, arrecadou um 
prémio monetário insignificante 
na importância, mas de grande 
relevância como prémio compen-
satório do esforço desenvolvido 
durante os últimos anos. 
Foi, de facto, uma surpresa agra-
dável para o seu vencedor (que 
confessou que era a última coisa 
de que estava à espera) e para 
toda a comitiva.  
E é esta a realidade. É assim que 
as coisas acontecem. 
Quando menos se espera, os 
resultados surgem fruto de um 
trabalho, que nem sempre é o 
desejado, mas sim o possível.  
João Lobo, já tinha dado indica-
ções do seu progresso, visíveis, no  
entanto, só os mais atentos. Algu-
ma coisa se estava a passar de 
diferente e isso notou-se no está-
gio em Pombal, que antecedeu a 

ida a Espanha. Este 
processo, de forma 
mais ou menos idênti-
ca, já tinha acontecido 
com o Paulo Espirito 
Santo e com o Carlos 
Leitão, quando, a seu 
tempo, se sagraram 
campeões nacionais. 
Também o programa 
“Jogar Sentado”, tem 
dado sinais de progres-
so, e estes também só 
visíveis para os mais 
atentos.  
A p e s a r  d o 
“desaparecimento” de 
alguns dos habituais 
jogadores, temos vindo 
a alargar o espectro dos 
possíveis futuros ade-
rentes ao ténis em 
cadeira de rodas, atra-
vés de demonstrações, conferên-
cias e muita conversa de bastido-
res com treinadores, clubes de 
ténis e instituições que se dedicam 
à recuperação de pessoas portado-
ras de deficiência. 
 O “feed-back” de quem esteve 
presente no “work shop” do Está-
dio Nacional foi, até agora, quase 
nulo. Mantemos a esperança de 
que dos quase 40 assistentes, apa-
reça, a seu tempo, o resultado do 
interesse que na altura manifesta-
ram. Temos já para Setembro 
uma série de saídas e encontros 
com técnicos de saúde, para lhes 
demonstrar as valências desta 
modalidade em termos de ajuda 
para a recuperação física e psico-
lógica. Está previsto um novo 
“WorkShop”, desta vez na zona 
de influência da Associação de 
Ténis do Porto, estando ainda por 
cumprir o resto do calendário 

competitivo da época, com alguns 
clubes a mostrarem interesse na 
organização de torneios. Vamos, 
também, em Agosto, estar repre-
sentados no Algarve durante o 
“Grand Champions” através de 
uma exibição.  
Esperamos poder continuar a 
ususfruir de algum suporte finan-
ceiro, uma vez que, em termos de 
continuidade do programa, a von-
tade politica está já garantida pela 
Federação.  

Tal como aconteceu ao João 
Lobo em Marineda, o fruto do 
trabalho que ainda não é o deseja-
do, mas é o possível, vai, certa-
mente a prazo, traduzir-se em 
resultados que irão confirmar a 
oportunidade da existência do 
programa “Jogar Sentado”. 

 

Alfredo Laranjinha 

Paulo Espírito Santo 
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Gil  foi distinguido 
com prémio 

Atleta do Ano 
 

Frederico Gil, finalista do Estoril 
Open e o primeiro tenista portu-
guês a disputar uma final do ATP 
World Tour, foi distinguido com 
o prémio Atleta do Ano atribuído 
pelo CNID – Associação dos Jor-
nalistas de Desporto. 

Além de Frederico Gil, o CNID 
atribuiu o prémio Atleta do Ano a 
Francisco Lobato (vela), João 
Garcia (alpinismo) e João Pina 
(judo).  

Os prémios CNID são instituídos 
desde 1966 a jornalistas, desportis-
tas e técnicos, depois de votação 
dos associados do organismo. 

…. 

Pedro Frazão 
no «board» do ATP  

Champions Tour 
 

Pedro Frazão, director do Vale do 
Lobo Grand Champions/Caixa 
Geral de Depósitos, foi  eleito 
para o Conselho de Administração 
do ATP Champions Tour. 
A nomeação deveu-se ao notável 
trabalho de Pedro Frazão na orga-
nização do Vale do Lobo Grand 
Champions Caixa/Geral de Depó-
sitos e Grand Champions Brasil, 
em São Paulo.  
Frazão, o único promotor a ter 
dois torneios no calendário do 
ATP Champions Tour, mostrou-
se satisfeito com a eleição.  
”Este mandato de dois anos é o 
reconhecimento de ser o mais 
antigo parceiro do 'Tour'. 
Conheço profundamente todos 
os dossiês e os desafios com 
que nos deparamos. Neste 
momento, prendem-se com a 

necessidade de estabilizar o 
circuito, valorizar a marca e 
limitar o calendário a doze tor-
neios de grande prestígio por 
ano”,  destacou.  

O “Board” é composto por qua-
tro elementos: um representante 
do ATP World Tour, um repre-
sentante do IMG (International 
Management Group) e dois direc-
tores de torneios, Pedro Frazão e 
o austríaco Herwig Straka.  

…. 
Ténis cadeira de rodas: 

Espírito Santo vence 
II SAPEC-AGRO 

 
Paulo Espírito Santo foi o vence-
dor da segunda edição do torneio 
de ténis em cadeira de rodas 
SAPEC – AGRO, realizado nos 
campos de piso rápido das instala-
ções da Associação de Ténis de 
Setúbal. 

Na prova, organizada pelo Clube 
SETÉNIS, Paulo Espírito Santo 
averbou um total de nove pontos, 
mais dois do que o campeão 
nacional em título, Carlos Leitão. 
João Lobo, com cinco pontos, e 
Renato Pereira, com dois, ocupa-
ram as posições subsequentes.  

…. 

Marques e Enqvist  
na abertura  

do Vale do Lobo  
Grand Champions 

 

O português Nuno Marques e o 
sueco Thomas Enqvist vão jogar 
o encontro de abertura da décima 
edição do Vale do Lobo Grand 
Champions/Caixa Geral de Depó-
sitos, de 10 a 13 de Agosto, even-
to do ATP Champions Tour.  

Nuno Marques e Thomas Enqvist 
- o sueco está pela primeira vez 
em Vale do Lobo - defrontam-se a 

partir das 17 horas de 10 de Agos-
to, em encontro da primeira jorna-
da do Grupo CGD, que se com-
pleta com o embate entre o britâ-
nico Greg Rusedski, vencedor em 
2009, e o francês Henri Leconte, 

programado para as 21 horas.  

Também a 10 de Agosto disputa-
se a jornada inaugural do Grupo 
Vale do Lobo, com o russo Yev-
geny Kafelnikov, também pela 
primeira vez no único torneio 
português do circuito mundial de 

veteranos, a jogar com o britânico 
Jeremy Bates (suplente no ano 
passado). O confronto está previs-
to para as 18.30 horas, enquanto a 
partir das 22.30 horas o croata 

Goran Ivanisevic enfrenta o aus-
tríaco Thomas Muster.  

Na segunda jornada dos dois agru-
pamentos, a 11 de Agosto, Tho-
mas Muster joga com Jeremy 
Bates (17 horas), Henri Leconte 
com Thomas Enqvist (18.30), 

Greg Rusedski com Nuno Mar-
ques (21) e Goran Ivanisevic fecha 
o programa de quarta-feira com 
Yevgeny Kafelnikov.  

Nuno Marques volta a actuar num 
primeiro encontro do programa 
do Vale do Lobo Grand Cham-

pions/CGD. A partir das 17 horas 
de 12 de Agosto, último dia da 
fase de grupos, o português mede 
forças com Henri Leconte, seguin-
do-se os encontros entre Goran 

Ivanisevic e Jeremy Bates (18.30), 
entre Yevgeny Kafelnikov e Tho-
mas Muster (21) e entre Greg 
Rusedski e Thomas Enqvist.  

Para 13 de Agosto estão progra-
mados os encontros de exibição 
de pares (18 horas), de atribuição 

dos terceiro e quarto lugares (21) e 
a final (22.30).  

Breves 



 

 


