
	  

	  

	  

	  

A	  Servir	  desde	  1981	  

	   1	  

 
Associados de Mérito 

da Associação de Ténis do Porto 
 

“Pudesse eu não ter laços nem limites 
Ó vida de mil faces transbordantes 

Para poder responder aos teus convites 
Suspensos na surpresa dos instantes” 

Sophia de Mello Breyner Andresen 
 
É crucial dar a conhecer que, o trabalho e dedicação que as pessoas oferecem às 

instituições com missões de interesse social e público é reconhecido pela comunidade e 
por todos aqueles que dele beneficiaram. É certamente gratificante, mas acima de tudo é 
justo e merecedor. 

A ATPorto segue esta forma de estar, pretende ser uma instituição com memória. 
Estamos convictos que, as instituições com memória estão predestinadas a ter uma vida 
longa e prestigiada. 

Por isso, procuramos homenagear os que deram um especial contributo em prol do 
ténis, em especial no Norte de Portugal, ora elevando o prestígio, glória e reconhecimento 
do ténis português, ora prestando serviços que pela sua excelência aumentaram qualidade 
do nosso ténis, ora ajudando a vencer as dificuldades a que estão sujeitas instituições como 
a ATPorto e seus Clubes, sem grandes apoios governamentais e locais mas sempre a levar 
por diante a missão de permitir que milhares de cidadãos — independentemente de idade, 
género, condição física, cultura ou religião —possam ter acesso à prática desportiva, em 
particular, ao ténis. 

 
Assim, no fecho do ciclo dos primeiros 30 anos da ATPorto (fundada em 31 de Março 

de 1981), por proposta da Direcção a Assembleia Geral, por unanimidade e aclamação, 
distinguiu como Associados de Mérito aqueles tiveram um papel importante no 
progresso e na evolução da qualidade do Ténis na região e da sua notabilização em 
Portugal e internacionalmente. Todas as pessoas e instituições escolhidas são exemplos 
de empenho e dedicação pelo ténis, no exercício das suas funções e na partilha do desígnio 
de promover a prática desportiva, como alicerce de uma vida com qualidade: 
 
António Soares Pereira (A.G. de 8 de Junho de 2011) – Vice-Presidente, faleceu ainda em 

exercício de funções em 28 de Outubro de 2010. Na Direcção da ATPorto foi Vogal 
(1985 a 1987 e 1997 a 2004) assumindo a função de Vice-Presidente desde 2005. 
Grande dinamizador duma dinâmica própria e personalizada do Ténis do Norte de 
Portugal, nomeadamente, dando um contributo importante e decisivo ao projecto que 
levou à criação do espaço TENIS ATLANTICO™ em 2000 e à criação da LIGA 
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ATLÂNTICA em 2005, onde assumia as funções de Seleccionador das Equipas de 
Veteranos da ATPorto.  

 
Rui Manuel Pinto de Aráujo Rangel (A.G. de 8 de Junho de 2011) – Presidente do Club 

Sportivo Nun’Álvares desde 1969, tendo exercido vários cargos de dirigente no Clube 
entre 1958 e 1969. Não sendo praticante de ténis, cedo se apercebeu da necessidade 
da criação de uma associação de Clubes da modalidade. Por isso, foi um dos 
promotores entusiastas deste projecto, participando em várias reuniões preparatórias 
com os Clubes da região e foi um dos signatários dos Clubes Fundadores da 
Associação de Ténis do Porto, em 31 de Março de 1981. Desde então, nunca deixou 
de dar o seu valioso apoio na promoção da dinâmica do ténis desta região do Norte de 
Portugal, em especial na Cidade do Porto, e no fomento da prática desportiva 
generalizada e sem limitações. 

 
Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães e Eduardo Augusto Barbosa Vilar 

(A.G. de 8 de Junho de 2011)  – Presidente e Vereador do Desporto da Câmara 
Municipal de Lousada, respectivamente, que têm pautado a sua intervenção na área 
do desporto pela implementação de actividades e instalações que assegurem a prática 
desportiva ao longo de toda a vida dos munícipes dentro de parâmetros de qualidade 
e de bem estar característicos das comunidades modernas. Nesta linha de orientação, 
a sua acção foi crucial e determinante na execução do projecto das instalações de 
Ténis do Complexo Desportivo de Lousada. A sua visão estratégica para o papel de 
Lousada no desporto nacional, através de uma dinâmica sustentada e um 
protagonismo para além fronteiras, foi decisiva para a implementação das instalações 
do Lousada Ténis Atlântico, como instalações desportivas da Associação de Ténis do 
Porto e sede do TENIS ATLÂNTICO™. 

 
Eng. Manuel Ribeiro da Costa (A.G. de 28 de Junho de 2012) – Presidente do Estrela e 

Vigorosa Sport, Vice-Presidente do Conselho Jurisdicional da ATPorto, que, 
prematuramente, faleceu ainda em exercício de funções em 8 de Abril de 2011. Foi um 
exemplar dirigente que, de forma voluntária e dedicada, serviu o desporto no seu 
Clube e, em particular, o ténis desta região. 

 
Eng. José Corrêa de Sampaio (A.G. de 28 de Junho de 2012) – Presidente da Federação 

Portuguesa de Ténis, entre 2005 e 2008 e, actualmente, em exercício de mandato 
intercalar, iniciado em 2011 e que termina este ano (2012). Pessoa que exerceu as 
suas funções com grande seriedade, dedicação e empenho, enfrentando difíceis 
desafios e contratempos que pairavam no ténis nacional e solucionando complicados 
problemas do ténis português. Teve sempre um especial respeito e consideração pelo 
ténis desta região, apoiando de forma amiga e interessada os projectos da ATPorto, 
em especial o projecto das instalações de ténis em Lousada (Lousada Ténis Atlântico). 

 
Leonardo Tavares, João Sousa e Maria João Kohler (A.G. de 28 de Junho de 2012) – 

jogadores internacionais, da Selecções da Davis Cup e Fed Cup, e de reconhecido 
mérito, nascidos e formados nesta região, que, apesar de ainda estarem no percurso 
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de carreira de jogador profissional, já merecem esta distinção, na medida em que já 
fazem parte da história desta região e são exemplos que muitos dos mais novos 
seguem e admiram. 

 
Ana Catarina Nogueira e Ângela Cardoso (A.G. de 28 de Junho de 2012) – foram nº 1 de 

Portugal, jogadoras internacionais e das selecções nacionais na European Cup e Fed 
Cup, que hoje são treinadoras competentes e dedicadas, ícones da história do ténis 
feminino da região e exemplos que i ténis feminino precisa para crescer. 

 
Pedro Lhorca e João Maio (A.G. de 28 de Junho de 2012) – são treinadores da região e 

de renome, colaboradores dos projectos da ATPorto, dinamizadores empenhados nos 
Clubes em que têm a direcção técnica (Clube de Ténis de Viana e Escola de Ténis da 
Maia), tem sido Seleccionadores/Capitães na Fed Cup e Davis Cup, bem como de 
vários jogadores e jogadoras da história do ténis português. 

 
Federación Gallega de Tenis e Real Federación Española de Tenis (A.G. de 28 de 

Junho de 2012) — instituições que, de forma amiga e incondicionalmente, têm 
ajudado a ATPorto nos seus projectos, — nomeadamente, Selecções ATPorto e 
Lousada Ténis Atlântico — e no processo de internacionalização das suas 
competências e serviços, proporcionando importantes oportunidades e especiais 
condições aos nossos jogadores, treinadores e árbitros. 

 
Dr. Paulo Cutileiro (A.G. de 28 de Junho de 2012) – como vereador da Câmara Municipal 

do Porto foi decisivo para a manutenção e reformulação do Porto Open quando, 
depois de ter terminado o apoio para o WTA tour, foi necessário estabelecer novas 
linhas estratégicas para a prova e reafirmar o seu percurso como a prova de ténis da 
Cidade do Porto. Para além disso, enquanto Vereador do pelouro do desporto foi 
crucial para a aproximação da ATPorto à Porto lazer, E.M, entretanto criada, e à 
aproximação das instalações do Complexo Desportivo do Monte Aventino às 
actividades do ténis da região, através da ATPorto, deixando linhas orientadoras e um 
legado de actividades às vereações seguintes, que têm desenvolvido este percurso 
com a ATPorto. 

* * * 

Durante estes 30 anos, foram já acolhidas pelos Clubes 14 pessoas como seus 
Associados de Mérito da Associação de Ténis do Porto, que pelos seus merecimentos e 
reconhecidos serviços contribuíram e contribuem para o desenvolvimento e prestígio do 
Ténis da região e de Portugal, muito nos honrando serem nossos Associados de eleição:  

• A.G. de 29-Maio-1992: Nuno Marques 
• A.G. de 18-Maio-1993: Dr. Luis Avides Moreira 
• A.G. de 20-Junho-2002: Carlos Barros de Sousa 
• A.G. de 9-Junho-2006: Maria José Silva; Sofia Prazeres; Dra. Manuela Vieira; 

Vasco Cerqueira de Faria; Dr. Manuel Cordeiro dos Santos; Eng. António 
Bragança Fernandes; Eng. Artur Brás; D. António Santorio Otero; José 
Vilela; Pedro Cordeiro; Francisco Coelho. 
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