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Introdução  

 

A realização deste relatório tem como objetivo relatar todas as atividades que 

decorreram ao longo desta unidade curricular como também todos os trabalhos realizados 

por mim. Desta forma irei rever todos os aspetos referentes à realização do meu estágio. 

O meu estágio foi realizado no Clube Ténis da Torreira onde desempenhei funções 

técnicas nos escalões de formação de jovens atletas. O estágio teve início a 8 Outubro de 

2012 e terminou a 5 de Julho de 2013. 

A razão pela qual quis realizar o meu estágio neste clube foi devido ao facto de eu 

já ter praticado desde cedo esta modalidade neste próprio clube, ou seja, o interesse pelo 

mesmo deve-se à paixão que tenho em praticar ténis e da vontade de procurar adquirir e 

reforçar as minhas apetências de treino. Conseguir adaptar-me ao meio envolvente e 

ajustar cada método de treino, ultrapassando as dificuldades que foram surgindo, e desta 

foram atingi os objetivos pretendido não só por mim como pelo clube. 

A realização deste estágio foi muito gratificante para mim devido ao facto de ser 

uma área que pretendo seguir futuramente e por ter conseguido desenvolver competências 

que acredito serem essenciais para a minha futura atividade profissional. 

A escolha do local de estágio foi bastante fácil pois já sou atleta do mesmo há 

bastantes anos, e a ideia de poder realizar esta formação num sítio que para mim é bastante 

importante deixou-me logo sem qualquer dúvida de escolha. 

Este relatório divide-se em três partes. Na primeira será efetuado um 

enquadramento concetual relacionado com a temática deste estágio. Na segunda parte far-

se-á uma caracterização da Vila da Torreira e do Clube Desportivo Torreira Mar. 

Finalmente na terceira parte serão descritas todas as atividades desenvolvidas. Para 

concluir apresenta-se uma reflexão onde acerca da realização deste estágio. 



 

 

 

 

 

 

PARTE I 
Enquadramento Concetual 
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1. História do Ténis   
 

Inicialmente, jogo de Péla, era jogado em França a partir do século XXII. A sua forma 

de jogar era com a mão coberta por uma luva ou por correias de couro. Com o passar dos 

anos o ténis deixou de ser jogado contra a parede e passou a ser num retângulo dividido 

ao meio por uma corda, jogando-se já com uma raquete de madeira. 

Segundo Silva e Ferretti (2008, p.150) o ténis moderno nasceu em 1873, em Inglaterra 

por mérito de Walter C. Wingfield. Em 1877, já se jogava em Wimbledon, que ainda hoje 

é o mais prestigiado torneio do mundo, um dos campeonatos que formam o grand slam. 

Os autores (op Cit.) ainda referem que o ténis  

de ritual aristocrático, repleto de técnica e elegância, 

passou a ser profissional a partir da segunda metade da 

década de 1940. No final de 1960, com a abertura dos 

grandes torneios aos profissionais, a época do amadorismo 

terminou. Assim começou o ténis moderno, todo centrado 

na potência do serviço, assim como nos golpes em voo e 

nas descidas a rede (p. 150). 

A modalidade já fez parte dos Jogos Olímpicos, entretanto foi criada a Federação 

Internacional de Ténis (FIT ), foi fundada a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) 

e mais tarde a Associação Internacional de Ténis Feminino (WITA ). 

Segundo informação disponibilizada no site da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), 

pode-se referir que muita coisa mudou em oito décadas. De pouco mais de uma dúzia de 

clubes existentes aquando a sua fundação, passou para mais de 300 filiados, atualmente. 

Os clubes estão reunidos em 13 associações. De modalidade com poucos praticantes, no 

início do século, atualmente está largamente difundido, estimando-se cerca de 150.000 

praticantes de todo país. 

 

2. Miniténis: 
 

O Miniténis tem como objetivo iniciar jovens para a prática do ténis de uma forma 

ativa, divertida, educativa e dinâmica, por experimentação e descoberta. As suas 

características são o uso de um campo com dimensões menores, uma raquete adaptada e 

bolas de ressalto baixo. As crianças desenvolvem habilidades que vão aprendendo por 

imitar o treinador ou até mesmo jogadores profissionais. 
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Os alunos são encorajados a realizar o movimento completo de forma simplificada 

desde o início. Aprendem por imitação e descoberta. O treinador faz poucas intervenções 

verbais de explicação, fazendo mais demonstrações. 

Para Singh (2005, cit por Moraes e Knijnik, 2009) 

é importante o treinador elogiar e encorajar os atletas 

quando fazem coisas certas e mais frequentemente os mais 

novos. No entanto, o elogio deve ser sincero, pois a falta 

de sinceridade pode fazer o treinador perder credibilidade. 

O treinador deve desenvolver expetativas realistas e 

adequadas à idade e ao nível de capacidade, recompensar 

mais o esforço e o desempenho do que os resultados. O 

técnico deve concentrar-se ao ensinar as habilidades 

psicológicas, modificar as regras para melhorar a ação e a 

participação dos atletas, estimular a criatividade e 

incentivá-los a solucionar os problemas (p.99). 

 

3. Pancadas básicas do ténis: 
 

Como em qualquer modalidade desportiva, a técnica assume-se importante par uma 

boa prática, pelo que neste caso teremos de falar pancadas básicas do ténis (Federação 

Portuguesa de Ténis, s/d). 

3.1. Direita 

Pegas recomendadas: Eastern/western de direita.  

Fase de preparação:  

- Rotação da anca e dos ombros.  

- Movimento contínuo e circular da raquete para trás e para baixo;  

- Flexão das pernas, com os apoios colocados aproximadamente à largura dos ombros e 

mais ou menos perpendiculares/paralelos em relação à rede.  

Componente crítica determinante: rotação dos ombros; 
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Fase de contacto: 

- Extensão parcial das pernas e rotação da anca e do ombro recuado em direção à bola;  

- Transferência do peso do corpo para o pé mais próximo da bola, aceleração contínua e 

ascendente da raquete em direção à bola;  

- Contacto com a bola, bem à frente do corpo e com a raquete paralela à rede.  

Componente crítica determinante: zona de contacto com a bola; 

  

Fase de finalização: 

- O segmento braço/raquete deve acompanhar o mais possível a bola, na trajetória 

pretendida;  

- A raquete termina do lado contrário do corpo (na direção das costas), com o cotovelo à 

altura do ombro e a apontar para a frente; 

Componente crítica determinante: acompanhamento da bola; 

 

3.2. Esquerda a uma mão 

Pega recomendada: Eastern de esquerda;  

Fase de preparação: 

- Rotação da anca e dos ombros, adquirindo uma posição perpendicular em relação à rede;  

- Movimento contínuo e circular da raquete para trás e para baixo, com a ajuda da outra 

mão;  

- Flexão das pernas, com os apoios colocados aproximadamente à largura dos ombros, 

com o peso do corpo na perna mais recuada;  

Componente crítica determinante: rotação dos ombros; 
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Fase de contacto:  

- Transferência do peso do corpo para a perna da frente (mais próxima da bola) e 

aceleração contínua e ascendente da raquete em direção à bola;  

- Fixar os ombros em posição perpendicular à rede;  

- Contacto com a bola à altura da cintura, bem à frente da perna mais avançada e com a 

raquete paralela à rede.  

Componente crítica determinante: zona de contacto com a bola;  

  

Fase de finalização:  

- O segmento braço/raquete deve acompanhar o mais possível a bola na trajetória 

pretendida;  

- A raquete termina ligeiramente acima da cabeça e paralela à rede;  

Componente crítica determinante: acompanhamento da bola; 

 

3.3. Esquerda a duas mãos 

Pega recomendada: Eastern de direita para a mão esquerda e Eastern ou Continental de 

esquerda para a mão direita. As duas mãos têm que estar bem unidas.  

Fase de preparação: 

- Rotação da anca e dos ombros, adquirindo uma posição perpendicular em relação à rede;  

- Movimento contínuo e circular da raquete para trás e para baixo, com as duas mãos na 

raquete, bem unidas;  

- Flexão das pernas, com os apoios colocados aproximadamente à largura dos ombros, 

com o peso do corpo na perna mais recuada;  

Componente crítica determinante: rotação dos ombros; 

 

Fase de contacto:  
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- Transferência do peso do corpo para a perna da frente e rotação da anca e ombros em 

direção à bola;  

- Aceleração contínua e ascendente da raquete em direção à bola;  

- Contacto com a bola à altura da cintura, à frente do corpo e com a raquete paralela à 

rede.   

Componente crítica determinante: zona de contacto com a bola; 

  

Fase de finalização: 

- O segmento braço/raquete deve acompanhar o mais possível a bola na trajetória 

pretendida;  

- A raquete termina do lado contrário do corpo com os braços em volta do pescoço.   

Componente crítica determinante: acompanhamento da bola; 

 

3.4. Serviço 

Fase de preparação: 

- Posição lateral em relação à rede, com os pés à largura dos ombros;  

- Elevação simultânea, em sentidos opostos, dos braços no lançamento da bola  

- Flexão das pernas sem perder o equilíbrio.  

Componente crítica determinante: lançamento da bola; 

Fase de Contacto: 

- Extensão das pernas e rotação da anca e do ombro mais recuado na direção da bola;  

- Lançamento do braço e da cabeça da raquete na direção da bola;  

- Impacto com o braço estendido, no ponto mais alto possível e ligeiramente à frente do 

corpo.  

Componente crítica determinante: zona de impacto com a bola; 

Fase de finalização  
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- A raquete depois do impacto segue a trajetória da bola, descrevendo um arco que termina 

junto da perna contrária. 

- Recuperação do equilíbrio.  

Componente crítica determinante: reequilíbrio; 

 

3.5. Vólei (direita/esquerda) 

Pega recomendada: Continental;  

Fase de preparação:  

- Ligeira rotação dos ombros, e colocação do peso do corpo na perna recuada;  

- Raquete colocada na trajetória da bola e à frente do ombro;  

Componente crítica determinante: preparação da raquete;  

  

Fase de contacto:  

- Transferência do peso do corpo para a perna da frente;  

- Fixação do ombro contrário e movimento linear do segmento braço/raquete em direção 

à bola;  

- Contacto com a bola bem à frente do corpo, o mais perto possível do campo do 

adversário (antes da rede) e com o pulso firme;  

Componente crítica determinante: zona de contacto com a bola;  

  

Fase de finalização:  

- Acompanhamento firme e curto;  

- Reequilíbrio e cobertura de uma possível devolução;  

Componente crítica determinante: acompanhamento da bola; 
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3.6. Smash “Remate”  

Pega recomendada: Continental.  

Fase de preparação: 

- Rotação dos ombros e dos apoios assumindo uma posição perpendicular em relação à 

rede, com os dois braços levantados;  

- Colocação do corpo debaixo da bola, tentando “espreitá-la por detrás” do braço da 

frente;  

- Pequenos passos de ajustamento permanente, mantendo uma atitude dinâmica e 

agressiva;  

Componente crítica determinante: colocação do corpo; 

  

Fase de contacto:  

- Fixação do ombro da frente e lançamento da raquete na direção da bola;  

- Contacto com a bola no ponto mais alto possível, com o corpo e o braço em extensão;   

Componente crítica determinante: zona de contacto com a bola; 

 Fase de finalização:  

- Acompanhamento firme e curto;  

- Reequilíbrio e cobertura de uma possível devolução;  

Componente crítica determinante: acompanhamento da bola; 

 

4. O controlo da bola  

 

A execução dos gestos técnicos de base expressam a resposta de uma certa 

intencionalidade, mas têm a eficácia como referência fundamental do jogo (Federação 

Portuguesa de Ténis, s/d).  
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Na execução de um gesto técnico, o jogador pode variar a altura, a profundidade, a 

direção, a velocidade ou a rotação da bola (efeito).  

4.1. A Direção em que a bola se desloca é determinada por:  

 O ângulo da face da raqueta no impacto; 

 A direção da bola recebida relativamente à bola enviada;  

  No Ténis existem quatro direções básicas para onde uma bola que é batida pode 

ir: esquerda, direita, para cima e para baixo;  

O fator determinante para a direção é o ângulo horizontal da face da raquete no 

momento do impacto, que é afetada por:  

 Alterações no ponto de contacto (por ex., bater a bola mais cedo tornará mais fácil 

cruzar a bola);  

 Posicionamento do corpo (mais de frente ou de lado);  

 Alterações na posição do pulso; 

  

4.2. A Profundidade é determinada por:  

 A altura da trajetória da bola;  

 A velocidade da bola (quanto mais rápida for a bola com a mesma altura inicial, 

maior profundidade terá); 

 

4.3. A Velocidade é primariamente determinada pela velocidade da 

cabeça da raquete no momento do impacto, que por sua vez é 

influenciada por:  

 A distância que a raquete viaja antes e durante o impacto;  

 A continuidade e velocidade do recuo e do movimento para a frente (forças 

angulares) combinado com a transferência de peso para o apoio mais próximo da 

bola (força linear);  

 Coordenação (timming, acertar no centro da raquete, etc.);  
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 Velocidade da bola recebida;  

 Material de que é feita a raquete.  

 Material de que é feita e tensão da corda.  

  

4.4. A Rotação (efeito) imprimida à bola depende essencialmente de 

2 fatores:  

 Da conjugação das componentes vertical e horizontal da trajetória que a raquete 

percorre até ao impacto com a bola.  

 Da direção do movimento da raquete até ao impacto com a bola.  

  

A variação da rotação da bola permite ao jogador:  

 Ajudar a controlar a bola na sua trajetória e no seu ressalto;  

 Providenciar uma maior margem de erro;  

 Ajudar a abrir ângulos no espaço de jogo.  

  

O efeito altera:  

 A rotação da bola na sua trajetória aérea;  

 A trajetória aérea da bola;  

 O ressalto;  

 A trajetória da bola depois do ressalto;   

 

5. Aspetos táticos de base (Manual de Ténis na Escola, Federação 

Portuguesa de Ténis) 

  

O Ténis é um jogo tático. Os jogadores usarão as mais diferentes táticas para tentar 

ganhar mais pontos. As táticas base para singulares são:  
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 Consistência. Significa passar a bola por cima da rede e mantê-la dentro do espaço 

de jogo (campo), pelo menos mais uma vez do que o adversário.  

 Deslocar o adversário. Bater a bola para uma zona do campo (ou para a zona de 

serviço se está a servir) de maneira a fazer deslocar o adversário.  

 Manter uma boa posição no campo – Significa ocupar de forma equilibrada o 

espaço de jogo, para que o adversário tenha poucos espaços livres para colocar a 

bola.  

 Jogar com as técnicas mais eficientes – Os jogadores conseguem mais sucesso se 

utilizarem as suas técnicas mais eficientes.  

 

6. As etapas do processo de aprendizagem  

 

Para se aprender as habilidades da modalidade deve-se seguir um processo onde 

primeiro se aprende a técnica e depois a mesma é aplicada em situações mais complexas, 

ou seja, o atleta passa por um processo progressivo. O principal objetivo do treinador é 

ajudar os jogadores a passar pelas diferentes etapas permitindo que este execute as 

competências que implicam o jogo em condições de competição (Federação Portuguesa 

de Ténis, s/d). 

 Primeira etapa – Planificação ou fase associativa – o jogador é consciente do que 

deve fazer ou, no caso de ser, não o consegue fazer ou só o faz de forma simples. 

 Segunda etapa – Prática/repetição ou fase associativa – o jogador é consciente do 

que deve fazer e pode executar certa competência numa situação fechada (ex. no 

treino ou ao realizar exercícios), necessita de poucas decisões a serem tomadas. 

 Terceira etapa – Fase autónoma/de diferenciação – o jogador pode utilizar a 

habilidade em situações de competição como forma de resposta adequada a um 

problema. 
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7. Componente Psicológica  

 

O Ténis é um desporto individual onde se acentua sistematicamente a tensão sobre o 

jogador, em função da dualidade sucesso ou insucesso das suas ações.  

Neste contexto devemos desenvolver nos praticantes a capacidade de concentração 

nas ações, o controle emocional e dos pensamentos e, a motivação.  

O trabalho nesta componente requer uma cooperação significativa por parte do aluno, 

pois não são observáveis diretamente e no momento, o cumprimento das propostas 

realizadas pelo professor.  

A criação de rotinas são aspetos importantes para os jogadores, pois estabelecem 

momentos que permitem focalizar ou redefinir objetivos.  

Quando os alunos começam a disputar pontos ou jogos, dá-se início à constatação das 

capacidades dos alunos nesta área.  

Por isso é importante que, desde cedo, habituemos os alunos a assumir e a desenvolver 

a concentração (Federação Portuguesa de Ténis, s/d). 

 

8. Componente Física  

  

O jogador de Ténis precisa de ter coordenação, agilidade, velocidade e potência, para 

responder às solicitações do jogo.  

Sob o ponto de vista energético, a modalidade caracteriza - se pelo sistema anaeróbico 

aláctico.  

Necessitamos pois de assumir também nesta componente uma atitude de planeamento 

a médio e longo prazo, conciliando os períodos críticos no desenvolvimento dos jovens e 

as capacidades físicas específicas no Ténis.  

Quer isto dizer que, o primeiro objetivo nesta componente será desenvolver os índices 

da condição física geral do aluno.  
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Previsivelmente as condições e os objetivos do treino, na maior parte das escolas, 

apontam para a existência de condições de trabalho com características gerais.  

Nesta conformidade, devemos realizar um investimento significativo nas capacidades 

coordenativas, flexibilidade, velocidade, força geral e resistência (Federação Portuguesa 

de Ténis, s/d)  



 

 

 

 

PARTE II 
Contextualização do Local 

de Estágio 
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1. Caracterização da Vila da Torreira 

 

Neste ponto pretende-se caracterizar a Vila da Torreira e enunciando vários aspetos 

relevantes da mesma como a sua caracterização, localização, história, economia e por fim 

irei caracterizar o CDTM, escalões modalidades, a sua história entre outros aspetos. 

 

 

Figura 1-Localização vila da Torreira 

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aveiro) 

 

1.1. Ficha Descritiva da Vila da Torreira:  

De acordo com a informação disponibilizada no site da Junta de Freguesia da Vila da 

Torreira (s/d), é possível referir que a: 

 Área Geográfica:  

32 Km²; 

 Confrontações:   

Norte – OVAR  

Sul – S. JACINTO-AVEIRO  

Poente – OCEANO ATLÂNTICO  

Nascente – RIA DE AVEIRO E MURTOSA 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aveiro
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 Localização Geográfica:  

60 Km Porto, 47 Km Aveiro, 17 Km Ovar, 12 Km Murtosa, 12 Km S. Jacinto; 

GPS: NN 40º 50' 20, 2’’, W 8º 28' 35, 59’; 

 Número Habitantes:   

2997; 

 Número Eleitores:  

2547 (Dezembro de 2009); 

 Feriado Municipal:  

8 De Setembro (Festas de S. Paio); 

 Economia:  

Baseia-se essencialmente na pesca artesanal e no turismo; 

 Gastronomia:  

Caldeirada de enguias, enguias de escabeche, caldeirada de peixe e rojões; 

 Artesanato:  

Miniaturas de barcos, cangas, redes, rodilhas, algibeiras, canastras; 

 Desportos:  

Grande variedade de desportos náuticos, no mar e na ria: natação, surf, motonáutica, 

ski aquático, remo, vela, pesca e atividades subaquáticas. Região plana ideal para passeios 

a pé ou de bicicleta; 

 

1.2. Localização: 

 

De acordo com a informação disponibilizada no site da Junta de Freguesia da Vila da 

Torreira (s/d), é possível referir que a Torreira faz parte do cordão litoral que se estende 

desde S. Jacinto até ao Furadouro, numa extensão de cerca de 25Km. Situada na Beira 
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Litoral, entre o Mar e a Ria, a 10Km por estrada da sede de concelho, Murtosa, é um lugar 

de singulares paisagens. 

Os principais acessos são por estrada e caminho-de-ferro, sendo as estações mais 

próximas Estarreja e Ovar, 17 e 18 quilómetros, respetivamente. Da Torreira existem 

carreiras diárias para a Murtosa e para Estarreja, que têm ligação com os comboios e vice-

versa. Durante a época alta existem carreiras com mais frequência. A empresa que 

assegura este transporte é a Autoviação da Murtosa. Carreiras diárias entre Ovar e S. 

Jacinto, durante a época de aulas. Lanchas e Ferry de ligação entre S. Jacinto e Forte da 

Barra, autocarros para Aveiro. 

   

Figura 2-Localização Torreira 

(Fonte: http://viajar.clix.pt/mapas.php?c=81&lg=pt&w=murtosa) 

 

1.3. História: 

 

De acordo com a informação disponibilizada no site da Junta de Freguesia da Vila da 

Torreira (s/d) a formação geológica da península à qual pertence a Torreira está ligada à 

formação da ria de Aveiro. Sobre a formação da ria existem diversas opiniões 

contraditórias. Gomes e Madahil (s/d, cit por Junta de Freguesia da Vila da Torreira, s/d) 

defendem que a ria é moderna e posterior ao domínio romano. 

Por sua vez Girão (s/d, cit por Junta de Freguesia da Vila da Torreira, s/d) afirma 

que o cordão arenoso em que está situada a Torreira já existia na época do domínio 

http://viajar.clix.pt/mapas.php?c=81&lg=pt&w=murtosa
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romano, pelo menos em parte, e também Silva (s/d, cit por Junta de Freguesia da Vila 

da Torreira, s/d) vai ainda mais longe e dá vinte e cinco séculos de idade à ria. Já Souto 

(s/d, cit por Junta de Freguesia da Vila da Torreira, s/d) julga que este cálculo não 

andará longe da verdade e considera poder mesmo falar-se numa ria (ainda muito 

incompleta) com três milénios. 

Tendemos a ser mais sensíveis aos argumentos destes últimos e inclinamo-nos para 

alinhar com aqueles que têm apontado a «pelágia insula» da «Ora Marítima», do escritor 

romano Avieno, como sendo na nossa ria, provavelmente a região marinha, com a 

ressalva de ser muito menos autorizada a nossa opinião. Alberto Souto também admite 

poder situar-se na ria de Aveiro a «pelágia insula». 

 

1.4. Atividades Económicas Da Vila da Torreira1 

Pesca e Turismo: 

De acordo com a informação disponibilizada no site da Junta de Freguesia da Vila 

da Torreira (s/d) ao que parece, a instalação duma povoação na Torreira e não em qualquer 

outro lugar da Gelfa deu-se por o mar ficar mais próximo da ria para quem a atravessava 

vindo da terra marinha. A povoação teria sido feita em simultâneo por vareiros e 

marinhões e não seriam tanto os pescadores do Furadouro que foram para a Torreira e ali 

ensinaram os marinhões a arte da pesca no mar. Com o tempo a Torreira transformou-se 

no mais afamado e ativo centro de pesca de arrasto da Beira Litoral, particularmente da 

sardinha, e na pesca estava a base da economia local. Por 1899 a Torreira era ainda um 

grande centro de pesca e praia de banhos. Egas Moniz (1874-1955, cit por Junta de 

Freguesia da Vila da Torreira, s/d) conta na sua autobiografia («A Nossa Casa») também 

por lá ter passado para banhos com a família na sua meninice.  

Igualmente Gomes (s/d, cit por Junta de Freguesia da Vila da Torreira, s/d) refere 

que «não vai além do último quartel do século XVII, a existência da Torreira como praia 

balnear, e, estação de pesca marítima. As habitações dos pescadores, os palheiros, eram 

todas junto à margem da ria, e era neles que se albergavam as pouquíssimas pessoas que 

                                                           
1Informação obtida da página oficial da Junta de Freguesia da Vila da Torreira. (s/d). 

Consultado a 12 de Setembro de 2013, em: http://www.jf-torreira.pt/ 

 

http://www.jf-torreira.pt/
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então para ali iam a banhos». Referindo-se ao século XIX outro autor diz que «a praia da 

Torreira teve foro de elegante e a frequência da melhor sociedade do centro do país, da 

Bairrada a Viseu, até aos limites do concelho da Feira» 

A atividade piscatória foi-se organizando em companhas (companhias), cujo 

número variou ao longo do tempo. Em 1835 seriam 7 e em 1852 atinge-se as 9, o máximo 

de que temos notícia. Em 1874 e 1885 as companhas são 6. Regista-se em 1895 um total 

de 5 companhas e, pouco depois, em 1899, 6 companhas. Quase todos os elementos destas 

companhas eram da Murtosa e dedicavam-se à pesca na costa da Torreira nos meses de 

Maio/Junho a Novembro de cada ano, ficando a localidade praticamente deserta durante 

o resto do ano, entregue apenas aos cuidados do ermitão que tomava conta da capela de 

S. Paio. O puxar das redes de arrasto para terra foi primeiro feito por mão humana e depois 

por gado bovino. 

Em 1836 sabemos funcionar já um sistema de «segurança social» entre os 

pescadores, o qual implicava, entre outras coisas, que os pescadores doentes 

continuassem a receber o seu salário, e da mesma forma as suas viúvas. É interessante 

notar como o sistema acabou mesmo por ser oficializado (decreto dado a 5-11-1852 e 

publicado no Diário do Governo de 20-11-1852) antes que qualquer país do mundo 

estabelecesse o seu próprio sistema de segurança social estatal. Marques Gomes também 

se refere ao mesmo assunto. 

As únicas construções que existiam na Torreira do século XIX eram rudimentares 

palheiros de madeira, frágeis e expostos ao fogo e a outras intempéries, dispostos em duas 

faixas ao comprido, uma no mar outra na ria, sendo o aglomerado da ria o mais 

desenvolvido. Por volta de 1885 as habitações do lado da ria eram utilizadas para depósito 

de sardinha e as da beira-mar para o alojamento de pescadores durante a safra e banhistas 

na quadra de banhos. 

Uma questão curiosa é a de ter existido na Torreira um pequeno caminho-de-ferro, 

entre o mar e a ria, para o transporte de peixe, inaugurado em 1877 e que terá durado uma 

meia dúzia de anos. Empregaram-se meios diversos para movimentar os carros: foram 

puxados por cavalos, muares, a contrapeso de água, vapor, eletricidade e até vela ao vento. 

Em 1873 esteve em projeto um caminho-de-ferro que ligava a estação de Estarreja à 

Bestida e houve ainda outros projetos para a Torreira em 1874, embora nenhum deles 

tenha saído do papel. 
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2. Caracterização do Clube 

 

2.1. História do Clube Desportivo Torreira Mar 

 

O Clube Desportivo Torreira Mar (CDTM) foi fundado em 1990. O seu 

aparecimento deve-se a um imigrante proveniente da França que já praticava a 

modalidade ténis á bastantes anos e ao chegar á Torreira deparou-se que as crianças não 

praticavam esta modalidade, por seu próprio incentivo começou a levar algumas para um 

campo de ténis privado que existia nas redondezas, porem o mesmo não tinha muitas 

condições, era feito de terra com pedras soltas. Mesmo assim este senhor conseguiu 

cativar imensas crianças que quiseram se dedicar a esta modalidade, mais tarde este 

mesmo campo foi remodelado com fundos provenientes da Câmara da Murtosa. 

O clube foi federado em 1995 dia 11 de Julho, passado já alguns bons anos o clube 

debate-se para que esta modalidade nunca deixe de existir, é dado um valor acrescido aos 

escalões de principiantes para que estes tenham uma boa formação e que nunca sintam a 

vontade de desistir da prática da modalidade.  

Nos dias que correm o clube já possui quatro campos novos e com um projeto em 

andamento da construção de dois campos ténis de praia. 

Este imigrante/fundador que tanto lutou e transformou um sonho em realidade 

chama-se Senhor Manuel Barros e ainda hoje faz parte da Direção do CDTM, tudo foi 

possível devido a sua enorme paixão pela modalidade que contagia todos em redor. 

Para além da modalidade do ténis o clube pratica eventos não federados como o 

jogo da “Malha”, Ping-Pong, Snooker, Matrecos e Pesca. 

O clube apresenta atletas federados desde o escalão Sub 12, até Veteranos.  
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Figura 3- Logotipo do Clube CDTM 

(Fonte: Clube Desportivo Torreira Mar.) 

 

 

 

2.2. Instalações e Recursos Materiais  

 

O clube usufrui de 3 campos de piso rígido que foram construídos a setembro de 

2012. Nesse espaço podemos contar também com balneários e uma sala de reuniões. 

Estes campos são utilizados pelo clube para se realizar todos os treinos e também são 

abertos ao público para aluguer. O CDTM tem a sua Sede com residência na Torreira 

na rua da Saudade, por baixo do posto médico da Vila. Esta Sede contém um bar com 

todo o tipo de serviços ao público, onde também existem duas mesas de snooker, uma 

de “matrecos” e uma de ping-pong. Neste espaço os sócios e não sócios do clube 

podem desfrutar destes equipamentos. Nesta Sede podemos encontrar também uma 

sala de reuniões, onde esta presente toda a informação refente ao clube.  
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Figura 4- Campos do CDTM 

  

 

Relativamente a material desportivo para a prática da modalidade ténis, o CDTM tem 

300 bolas normais usadas, 200 bolas normais novas, 50 bolas de mousse e 50 “moles” 

(dedicadas ao treino de iniciantes), duas redes de miniténis, 10 cones sinalizadores e ainda 

30 raquetes (15 delas ainda não foram utilizadas). 

 

2.3. Organização 

Como qualquer estrutura desportiva, também este clube possui uma estrutura organizativa 

que adiante se apresenta (ver Figura 5) em organograma com os diferentes cargos, dos 

diversos elementos, do clube. 
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2.4. Público-alvo 

O clube desportivo Torreira- Mar conta com 40 alunos e atletas que treinam 

semanalmente. As suas idades variam entre os 10 e os 50 anos de idade.  

Pode-se dizer que 85% dos praticantes são bastantes jovens ou seja o CDTM dedica-

se principalmente ao treino de iniciantes (formação).  

 

Figura 6- Treino sub12 pares (fonte: Própria) 

 

Na imagem em cima podemos ver dois praticantes de escalão sub 12 a treinar o jogo de pares. 

Francisco Santos 

Presidente

Raul Santos

1º Secretário

Dinarte Vieira

2º Secretário

Rogério Peres

Vogal

Hermínio 
Augusto Almeida

Vogal

Carlos Rebelo

Vogal

Manuel Barros

Vice-Presidente

Eugénio Cláudio

Tesoureiro

Figura 5 -Organograma 



 

 

 

 

PARTE III 
Atividades de Estágio 
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1. Objetivos 

 

Antes de dar início ao período de estágio, foram definidos os seguintes objetivos 

gerais e específicos para o meu estágio no CDTM. 

 

1.1. Objetivos gerais: 

 Realizar planos de treino para cada sessão; 

 Aplicar os conhecimentos aprendidos anteriormente na licenciatura;  

 Conseguir orientar uma sessão de treino; 

 Dinamizar o clube e organizar torneios/eventos; 

 

1.2. Objetivos Específicos: 

 Planear sessões de Treino; 

 Conseguir motivar os atletas do clube; 

 Conseguir identificar erros na postura dos atletas; 

 Conseguir que o bom funcionamento do clube seja mantido; 

 Dinamizar as sessões de treino; 

 Garantir o bom relacionamento entre atletas e treinador; 

  

2. Atividades desenvolvidas: 

 

 Neste ponto irei referir e explicar todas as atividades que desenvolvi durante o 

estágio anual no CDTM, toda a minha prestação desenvolvida ao longo desta unidade 

curricular. 

 

2.1. Planificação dos Treinos 
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 Tenho que admitir que não foi fácil a realização de planos de treino para os 

diferentes escalões, devido a vários fatores como a irregularidade de atletas por treino, a 

sua disposição, as condições climatéricas entre outros.  

 Inicialmente realizava os planos de treino uma semana anteriormente da sua 

aplicação, contudo fui-me adaptando e desta forma comecei a elaborar o plano apenas 

com um dia de antecedência, devido (como já referi anteriormente) às mudanças de 

grupos e às faltas dos atletas. 

 Perante este facto, fui desenvolvendo estratégias para lidar com esta situação. 

Elaborei alguns planos de treinos fixos e parcialmente simples e depois para cada sessão 

de treino apenas adicionava uma vertente/exercício que mais se adaptasse à situação. 

Desta forma consegui que todos os treinos continuassem dinâmicos e que da mesma 

forma fossem de encontro ao objetivo predefinido ver anexo 1. 

 

2.2. Treinos de Ténis realizados no CDTM com Supervisor:  

 Treinos de Iniciação até sub-16 

Os treinos onde eu me encontrava presente realizavam-se às quartas-feiras e 

quintas-feiras, das 17h as 20h. Em dias de chuva era usado o pavilhão da escola básica da 

Torreira, em dias com boas condições meteorológicas eram usados os campos do CDTM 

da Torreira. Neste horário estavam inscritos 38 atletas, que se encontravam divididos por 

escalões ou nível de prática, contudo raramente se encontravam todos presentes. 

Estes treinos eram realizados pelo meu supervisor, nos quais o meu papel era 

inteiramente ativo pois durante os mesmos eu interagia diretamente com os atletas. Para 

cada treino foi-me sempre dada a oportunidade de sugerir/ selecionar alguns exercícios 

que eu achava relevantes para o treino. A minha interação com os atletas era muito forte 

pois numa fase mais avançada foi-me dada a oportunidade de ministrar os treinos sozinho 

(porém sempre supervisionado caso algum contratempo ou correção fosse necessária). 

 

 Treino Adultos: 

Os treinos dos adultos eram realizados às sextas-feiras das 17h às 20h. Durante 

estes treinos foi-me dada a oportunidade de eu também poder treinar em alguns momentos 
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(para de certa forma desempenhar as duas funções, treinador/atleta). Estes treinos eram 

também supervisionados, porém tive mais a função de os dirigir por completo. 

 

 

2.3. Parte administrativa do CDTM 

 Foram também desempenhadas outras tarefas que realizei, ajudando o clube mais 

na parte administrativa ou seja trabalho mais burocrático. Um dos principais e mais 

importantes trabalhos que desenvolvi partiu de uma ideia em conjunto com um amigo 

meu, também atleta do clube (estudante de Engenharia Informática), depois de diversas 

conversas entendemos que a forma como eram registado os sócios do clube era muito 

rudimentar dado que a mesma era efetuada em papel e de difícil acesso para vários aspetos 

como por exemplo a regularização do pagamento das cotas anuais. Desta forma e partindo 

de uma ideia para resolver este problema e com a aprovação do clube, este atleta 

desenvolveu o programa de raiz, ou seja criou este programa informático de nome 

“CDTM Manager”, que serve para criar uma base de dados todos os sócios do clube, 

atletas/não atletas, permitindo a introdução de toda a informação importante de cada 

elemento como por exemplo, idade, sexo, cotas em dia, foto, se é praticante ou não, 

número de sócio entre muitas outras coisas.  

 Depois de realizado e testado o programa, procedeu-se à criação da base de dados 

com o registo de todos os dados de uma longa lista de sócios do clube e diversas 

informações de forma a completar a mesma.  

 A parte final e mais satisfatória foi apresentar o produto final às entidades 

gestoras, aos quais fizemos uma breve e clara explicação do programa.  
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Figura 7- Imagem de teste do programa CDTM Manager 

 

 

 

2.4. Avaliação “International Tennis Number Manual” (ITF): 

Foi-me pedido pelo meu coordenador de estágio que realizasse uma avaliação do 

“International Tennis Number Manual” (ITF) a alguns alunos sub 12 e sub 14. Avaliação 

ITF é umas das mais conceituadas avaliações do mundo para saber em que nível o 

praticante de ténis se encontra. O nível vai desde o 1 até ao 10, sendo o número 1 o mais 

elevado possível, ou seja, neste caso o 1 refere ser praticante a nível profissional de 

competição e por outro lado o numero 10 é um praticante que está a iniciar a modalidade 

mas que já consegue devolver uma bola para o campo contrário.  

Para a realização desta avaliação é necessário fazerem-se várias marcações no campo, 

que serão necessárias para a atribuição da pontuação para cada exercício. 
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Esta avaliação consiste na realização de 5 exercícios distintos:  

1º “Groundstroke Depth” 

Avaliação da profundidade: 10 pancadas alternadas na direita e esquerda. 

 

Figura 10- Groundstroke (Fonte: Documento ITF). 

Figura 8- Marcação campo (Fonte: Documento 

ITF). 

Figura 9- Marcação campo (Fonte: Documento 

ITF). 
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2º “Volley Depth”  

Avaliação da profundidade: 8 pancadas alternadas direitas e esquerda. 

 

Figura 11-Volley Depth (Fonte: Documento ITF). 

 

 

3º “Groundstroke Accuracy” 

Avaliação da profundidade: 6 pancadas alternadas direitas e esquerdas em linha e 

6 pancadas alternadas direita esquerda cruzadas.  

 

 

Figura 12- Groundstroke Accuracy (Fonte: Documento ITF). 
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4 º “Serve”  

Precisão Serviço: 12 serviços no total, 6 primeiros serviços alternados nas caixas 

designadas e 6 segundos serviços alternados nas caixas designadas. 

 

Figura 13- Serviço (Fonte: Documento ITF). 

 

 

5º “Mobility Assessment” 

Mede o tempo que leva a cada jogador pegar em 5 bolas de tênis e devolver as mesmas 

individualmente para uma zona específica. 

 

 

Figura 14- Mobilidade (Fonte: Documento ITF). 
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 Para todos os exercícios, exceto o nº5, para a pontuação da precisão os pontos são 

concedidos para cada pancada, ou seja, onde cada bola que caia na respetiva zona de 

pontuação. Na pontuação da potência, serão atribuídos pontos bonos quando o ressalto da 

bola for suficiente para atingir as marcações próprias, caso o mesmo ultrapasse estas 

marcações os pontos serão duplicados. Para toda a pancada que não seja considerada um 

erro, será atribuído 1 ponto de consistência à mesma.  

 Realizei esta avaliação a 5 atletas no início de época de treinos, tendo sido 

identificado o nível em que cada um se encontrava. Na primeira avaliação houve a 

perceção que o nível dos atletas era um pouco baixo, porém ao repetir a mesma avaliação 

na etapa final dos treinos reparei que todos tiveram um melhoria, conseguindo mesmo 

evoluir para um nível superior. 

 

 

2.5. Dinamização de Torneios Ténis Internos/Sociais:  

Ao longo de todo o estágio ajudei na dinamização e realização de vários torneios, tive 

várias funções como por exemplo: de árbitro, preenchimento das fichas de jogo, 

publicitação, transporte e até mesmo participação em si como atleta.  

 

2.6. Complementação Ténis de Praia:   

O clube onde realizei o estágio também realiza treinos e provas de ténis de praia. 

Esta modalidade vem agora a ser mais divulgada mais no nosso país, porém já se tornou 

uma modalidade bastante apreciada por jogadores de ténis. Desta forma o meu estágio 

também foi complementado com treinos de ténis de praia onde para além de eu ser 

também atleta, aprendi algumas técnicas de treino fundamentais para a obtenção do 

sucesso. 

 O nosso clube apresenta neste momento já bastantes títulos nesta modalidade a 

nível nacional e até com participação a nível internacional. O CDTM conta com algumas 

duplas bastantes bem classificadas no ranking nacional, tendo uma delas atingido o 

número 1 nacional. Tendo em conta esta grande evolução, o CDTM também consegue 

cativar jovens atletas para esta modalidade que de certa forma se assemelha ao ténis de 

campo. 
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 Foram realizados torneios, tendo participado a dois níveis: enquanto atleta e 

também na organização dos mesmos, com a elaboração das fichas de jogo, montagens 

dos campos, em desempenho das funções de árbitro e na atribuição de prémios.  

Destes torneios 2 foram realizados pelo meu clube sendo apenas sociais e outros dois 

oficiais e de renome internacional, onde estiveram presentes atletas de todo o mundo a 

disputá-lo. Todos estes torneios realizaram-se na Praia da Torreira. 

 

2.7. Ações de Formação Complementares Realizadas 

Durante o período de estágio tive oportunidade de frequentar as seguintes ações de 

formação: 

- Seminário de Pedagogia do Desporto - O Desafio da Formação Desportiva de Jovens, 

que se realizou no dia 19 de novembro de 2012; 

 -V Jornadas do Desporto – Psicologia do Desporto, que se realizou no dia 15 de abril 

de 2013. 

 

2.8. Aprendizagem e dificuldades sentidas e superadas na prática   

Ao longo de todo o estágio, na prática, consegui compreender melhor muitos dos 

conteúdos que nos foram lecionados durante o curso e fui aprendendo a lidar com os 38 

atletas que me foram apresentados. Foi uma aprendizagem evolutiva e constante, pois 

agora sei que só com a interação direta envolvente as variáveis de contexto, presentes nos 

treinos é que a aprendizagem e a consolidação das competências técnicas se concretizam 

e nos estimulam a novas aprendizagens e conquistas.  

Conseguir fazer com o treino fosse rentável e que ao mesmo tempo os atletas 

saíssem do mesmo com o pensamento de que sabiam mais e que tinham aprendido alguma 

coisa, foi sempre um desafio e um estímulo a fazer sempre melhor. Ainda assim também 

descobri que nem todos os dias podem ser produtivos e alegres, por vezes o erro, 

aparentemente negativo, pode ser uma determinante crucial para no seguinte passo 

ultrapassar esse erro e desta forma superar as más opções. 

 É importante existir um espirito de alegria mas sempre com o fator de 

concentração presente, que por vezes era difícil concretizar, nomeadamente nos escalões 

mais novos. Estas turmas eram as mais distraídas e irrequietas, inicialmente foi difícil 

encontrar uma solução para conseguir conciliar uma boa sessão de treino alegre e que ao 

mesmo tempo fosse produtiva. Todavia com a ajuda e os conselhos do meu supervisor, 



35 
 

ao longo do tempo, fui-me adaptando e dessa forma descobri ferramentas que me 

ajudaram a atingir o objetivos definidos e a vivenciar momentos de sucesso. Pode-se 

ainda acrescentar que para estas idades é preciso tratar os problemas individualmente, ou 

seja cada caso é um caso. 

 Em relação aos treinos de adultos, foi tudo muito mais facilitado devido ao facto 

de eu próprio já ser atleta federado há bastantes anos e ter passado por bastantes métodos 

de treino, contudo é sempre diferente adotar o papel de treinador e assumir com tais 

responsabilidades. 

 

2.9. Promoção da atividade: 

Para promover a modalidade do ténis entre os atletas foram realizados vários 

torneios internos e sociais, que tinham como objetivo não só a prática do desporto mas 

também o envolvimento com a competição saudável ou seja uma preparação para provas 

oficiais no futuro (ver anexo 2), tal como previstas na Planificação Anual do Estágio. 
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Conclusão 

 

 

Desejo referir que este estágio foi uma experiência muito enriquecedora para mim, 

pois contribuiu muito para o meu crescimento pessoal, melhorando a minha maneira de 

ver e reagir no “mundo do trabalho”, a nível profissional aprofundei os meus 

conhecimentos bem como adquiri novos métodos de ensino no ténis. 

Penso que a minha prestação foi muito boa, pois evolui gradualmente e consegui 

sentir-me à vontade no papel de técnico de desporto, isto é, senti que todas as 

aprendizagens adquiridas desde o 1ºano de licenciatura demostraram ser pertinentes para 

que eu pudesse estar à altura deste desafio. 

Uma vantagem deste estágio foi o fato de estar no clube da minha terra e assim 

saber que estava a dinamizar e a ajudar diretamente pessoas que conheço. Ao mesmo 

tempo sendo eu atleta do mesmo, tornou este estágio muito produtivo. Fez-me refletir 

sobre as enormes barreiras que se deparam no dia-a-dia que tendem a tentar prejudicar 

todo o trabalho desenvolvido, e os esforços incansáveis dos responsáveis pelo CDTM, 

para sempre as ultrapassar.  

Neste relatório tentei deixar registado o trabalho desenvolvido durante todo o 

estágio. Porém penso que muitas experiências vividas ao longo das horas de estágio não 

são passíveis de serem expressas em palavras, mas sim fica a experiência, a meu ver muito 

positiva, que irá de fato ajudar-me muito num futuro próximo, enquanto técnico de 

desporto. Creio que todos os objetivos foram atingidos de forma positiva. 

Ao concluir este estágio senti-me bastante animado pois sei que tudo que aprendi 

será muito importante para toda a minha carreira no futuro, tendo vindo enriquecer ainda 

mais todo o meu percurso académico.  
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Anexo 1- Plano de Estágio 





 
 

 

 

Anexo 2- Plano de Treino 
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Professor: Rogério De Oliveira Peres Evaristo Local: Torreira Sessão: Treino Nº Alunos: 6 Hora:18:00 Duração: 60 m 

Escalão: Sub-12 Material: Cesto bolas; Raquetes; Pinos; 

 Objetivos  Descrição/Organização Didática Tempo 

 P
ar

te
 In

ic
ia

l 

-Ativar o organismo para a prática desportiva; 

Inicialmente os atletas têm de correr á volta do corte de ténis 
onde iram iniciar o aquecimento; De seguida fazemos uma 
abordagem á articulação muscular através de um exercício onde 
os atletas têm de dominar a bola na raquete enquanto os atletas 
se sentam e posteriormente levantam; 

5` 
 

5m 
 

P
ar

te
 F

u
n

d
am

e
n

ta
l 

 
 
 
 
 

-Melhorar o controlo de bola a curta distância; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1ºExercicio: No corredor de pares os atletas estão frente a 
frente com distância de um passo onde tem que passar a bola 
entre eles e que a mesma ressalte 1 vez mo chão.  
 
 
 
 

 
 

25` 
 
 
 

 

30
m 
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Legenda: 

Aluno:  Atletas:   Trajetória Atleta:  Trajetória Bola:  Pino:  

P
ar

te
 F

u
n

d
am

e
n

ta
l 

-Melhorar a pancada de direita/esquerda através 
do exercício adequado á evolução do mesmo e o 
tornar mais consistente numa distância curta; 

2ºExercicio: Os 10 atletas em fila atrás do pino no campo mini 
ténis e o treinador vai estar a colocar 4 bolas, 2 para a direita e 2 
para a esquerda, o objetivo é que o atleta consiga realizar as 4 
pancadas de forma correta, a primeira direita/esquerda são 
executadas em linha e as outras 2 são cruzadas. 

  
 

25` 
55
m 

P
ar

te
 F

in
al

 

-Promover o retorno da frequência cardíaca ao estado inicial; -Alongamento dos membros superiores e inferiores; 5` 
60
m 



 

 
Anexo 3 – Plano geral de 

estágio realizado no CDTM 
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1 2ª 5ª S 3ª 6ª 6ª 2ª Portugal Open 4ª S 2ª

2 3ª 6ª D 4ª S S 3ª 5ª D 3ª

3 4ª S 2ª 5ª D D 4ª 6ª 2ª 4ª

4 5ª D 3ª 6ª 2ª 2ª 5ª S 3ª 5ª

5 6ª 2ª 4ª S 3ª 3ª 6ª D 4ª 6ª

6 S 3ª 5ª D 4ª 4ª S 2ª 5ª S

7 D 4ª 6ª 2ª 5ª 5ª D 3ª 6ª D

8 2ª 5ª S 3ª 6ª 6ª 2ª 4ª S 2ª

9 3ª 6ª D 4ª S S 3ª 5ª D 3ª

10 4ª S 2ª 5ª D D 4ª 6ª 2ª 4ª

11 5ª D 3ª 6ª 2ª 2ª 5ª S 3ª 5ª

12 6ª 2ª 4ª S 3ª 3ª 6ª D 4ª 6ª

13 S 3ª 5ª D 4ª 4ª S 2ª 5ª S

14 D 4ª 6ª 2ª 5ª 5ª D 3ª 6ª D

15 2ª 5ª S 3ª 6ª 6ª 2ª 4ª S 2ª

16 3ª 6ª D 4ª S S 3ª 5ª D 3ª

17 4ª S 2ª 5ª D D 4ª 6ª 2ª 4ª

18 5ª D 3ª 6ª 2ª 2ª 5ª S 3ª 5ª

19 6ª 2ª 4ª S 3ª 3ª 6ª D 4ª 6ª

20 S 3ª 5ª D 4ª 4ª S 2ª 5ª S

21 D 4ª 6ª 2ª 5ª 5ª D 3ª 6ª D

22 2ª 5ª S 3ª 6ª 6ª 2ª 4ª S 2ª

23 3ª 6ª D 4ª S S 3ª 5ª D 3ª

24 4ª S 2ª 5ª D D 4ª 6ª 2ª 4ª

25 5ª D 3ª 6ª 2ª 2ª 5ª S 3ª 5ª

26 6ª 2ª 4ª S 3ª 3ª 6ª D 4ª 6ª

27 S 3ª 5ª D 4ª 4ª S 2ª 5ª S

28 D 4ª 6ª 2ª 5ª 5ª D 3ª 6ª D

29 2ª 5ª S 3ª 6ª 2ª 4ª S 2ª

30 3ª 6ª D 4ª S 3ª 5ª D 3ª

31 4ª 2ª 5ª D 6ª 4ª

LEGENDA:

Torneios Oficiais

Torneios Sociais

Feriados

Actividades

Outubro Novembro Dezembro Janeiro

Avaliação ITF

Inter-Clubes 

Seniores

Inter-Clubes 

Seniores

Inter-Clubes 

Seniores

Inter-Clubes 

Seniores

Avaliação ITF

Treino Sub12/14

Treino Adultos

Inter-Clubes 

Seniores

Torneio T.Praia 

P.Varzim

Torneio de 

T.Praia Torreira

Torneio de 

T.Praia Torreira

Torneio 

Sub12/14

Junho Julho

CDTM

Planificação Anual 2012/2013

Clube Desportivo Torreira Mar

Fevereiro Março Abril Maio



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4- Ficha Registo de 

Partidas Torneio
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Anexo 5 – Ficha de 

Inscrição de Torneio



 


