
 

 

 
2ª ETAPA SMASHTOUR DA ZONA CENTRO – Clube de Ténis Paço do Lumiar 
 

O Clube de Ténis Paço do Lumiar recebeu a 2ª Etapa do Circuito K-OPEN / SMASHTOUR da zona Centro. 
Cerca de 50 jovens atletas disputaram, nos dias 03 e 04 de Março, as provas dos escalões Verde e Vermelho. 
 
Esta prova, foi a 1ª etapa a realizar na Associação de Ténis de Lisboa e 
ficou marcada pela boa organização por parte da Escola de Ténis 
Flores Marques e pelos primeiros prémios K-Open a serem 
distribuídos nesta AR. 
 
A SPORTZONE, distribuiu prémios de presença K-Open para os 
participantes e prémios diferenciados a cada um dos 4 finalistas de 
cada competição, desde raquetes, sapatilhas, T-shirts, Calções, Saias, 
Pólos e vales de Desconto. Foram ainda entregues troféus ao 1º, 2º e 
3º classificado (Smashs) e uma medalha smash ao 4º classificado. 
 
Os atletas oriundos dos vários Clubes da Zona Centro procuraram com 
todo o empenho, esforço e dedicação ultrapassar os seus adversários 
com o objectivo de se apurarem para o Masters Regional do 
Smashtour. O escalão vermelho foi muito animado tendo sido disputado 
à melhor de 5 partidas à semelhança dos 4 Grand Slams. No escalão 
verde Feminino a final foi muito emocionante e disputada até ao último 
ponto. Após ter perdido a primeira partida por 4-0 a atleta da Escola de 
Ténis de Santo André conseguiu dar a volta aos acontecimentos 
vencendo as seguintes partidas à sua amiga do Ace Team por 5-3 e 4-
2 respectivamente. Estas Atletas já se tinham defrontado este ano várias vezes e foram dividindo as vitórias 
entre ambas. Foi com um sorriso na cara que as duas se cumprimentaram na rede após dura batalha em 
campo. Nos singulares masculinos, escalão verde a Escola de Ténis Jaime Caldeira esteve em evidência 
colocando 3 atletas nas 3 primeiras posições nos singulares e dominando em absoluto a final de pares.  
 



 

 

A diversão foi uma constante e, sem dúvida, a prestação dos pequenos tenistas comprovou que o ténis está 
em franco desenvolvimento e que o trabalho nos seus clubes evidencia cada vez mais qualidade, como é o 
objectivo geral da Federação Portuguesa de Ténis e, específico da equipa do PNDT e do Departamento de 
Desenvolvimento. 
 
A coordenar esta prova estiveram: Gonçalo Simões, Pedro Lobão, Daniel Flores Marques e uma equipa 
composta por alunos do curso tecnológico de desporto da Casa Pia.   
A entregar os prémios estiveram alguns membros da Direcção da FPTénis, Dr. Pedro Costa Macedo (Vice 
Presidente) e José Carlos Santos Costa (Director técnico e Secretário Geral).  
 
Escalão Verde 
 
Singulares Femininos 
 

1º Class – Madalena Sá (ETDS) 
2º Class – Inês Oliveira (Ace Team) 
3º Class – Leonor Oliveira (GCP) 
4º Class – Beatriz Costa (CIF) 
 
Singulares Masculinos  
 

1º Class – Pedro Araújo (ETJCaldeira) 
2º Class – Miguel Lopes (ETJCaldeira) 
2º Class – Manuel Barata Marques (ETJCaldeira) 
2º Class – Martinho Gonçalves (Club Solplay) 
 

Pares  
 

Vencedores – P. Araújo/M. Lopes (ETJC/ETJC) 
Finalistas – M. Simões/M. Marques (ETJC/ETJC) 

 

Escalão Vermelho 
 
Singulares  
 

1º Class – Lumiar Francisco Vallera (CT Paço do Lumiar) 
2º Class – Martim Gaspar (TCPSA) 
3º Class – Diego Fernandez (CTO ) 

 

 

Pedro Lobão 

Coordenador PNDT  


