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1. Introdução

Caros Consócios,

Em 2018 concluímos o 20º ano de atividade do nosso clube.

Foi um ano em que o clube continuou a apostar na qualidade do serviço que disponibiliza aos 
seus utilizadores, com uma escola de ténis de elevado profissionalismo, com courts em muito 
bom estado de utilização e com um serviço de bar.

Foi um ano em que mantivemos a aposta na formação e na competição, em que organizámos 
mais um dos já célebres Torneios Escada (com um número record de participantes e desafios 
efetuados), em que organizámos torneios oficiais e sociais e em que continuámos a apostar em
inúmeras equipas de Interclubes.

Foi o primeiro ano completo de parceria com a LXTEAM, com muito bons resultados, 
nomeadamente desportivos, tendo sido sagrados diversos campeões nacionais e regionais, 
masculinos e femininos, em diversos escalões etários.

Pela atividade desenvolvida em 2018 o clube veio a obter pela primeira vez na sua história a 
classificação de CLUBE PLATINA, atribuído pela Associação de Ténis de Lisboa.

Foi um bom ano.

Um forte agradecimento a todos aqueles que contribuem para que o Clube Ténis Paço do 
Lumiar continue a ser um clube de ténis de referência no nosso país.

2. Atividade Desportiva

2.1. Torneio Escada

Este foi mais um ano de grande sucesso para o torneio escada tradicionalmente organizado no 
clube.

Durante o ano de 2018 terminou a edição de 2017/18 do torneio e iniciou-se a de 2018/19.

A primeira findou com um total de 721 jogos realizados, o que constitui a segunda melhor 
marca em termos de número de jogos de toda a história do torneio. O torneio reuniu um total 
de 59 atletas que realizaram, em média, 12,2 jogos.

De salientar que no mês de setembro de 2018 se bateu o record de número de jogos 
realizados num mesmo mês com um total de 119 jogos.
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Tabela 1: Torneio Escada: número de jogos/edição

Tabela 2:  Torneio Escada: jogadores por edição
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A Jet Travel patrocinou o Masters do torneio escada, que tomou o nome de Masters Jet Travel,
tendo sido sorteada entre todos os participantes no torneio escada com um mínimo de cinco 
jogos realizados uma viagem a Londres para assistir ao Nitto ATP Finals.

Figura 1: Patrocínio da Jet Travel

1.1. Torneios Oficiais

Como tradicionalmente, o clube organizou um conjunto de torneios integrados no calendário 
da Federação Portuguesa de Ténis. A tabela seguinte enumera esses torneios.

Tabela 3: Torneios oficiais 2018

Torneio Escalão Nível Data

Carnaval Cup Sub 14 & 18 C Fevereiro

Lumiar B Cup Sub 16 B Março

Troféu
Primavera

Veteranos C Maio

Summer Cup Sub 12 &16 C Julho

Toféu de Verão Veteranos C Julho

Rentrée Cup Sub 12 & 16 C Agosto/Setembro

ATL Mini Tour
CTPL 2018

Sub 8 & 10 Setembro

Troféu Natal Veteranos C Dezembro
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Estes torneios trouxeram ao clube 192 atletas.

1.2. Interclubes

Em 2018 o clube apostou fortemente na sua representação nos  interlcubes. Para além das
tradicionais equipas de veteranos, que este ano contaram com a participação de equipas de +
45 (duas equipas) e + 55, o CTPL fez-se representar por equipas dos seguintes escalões:

 Sub 12, masculino e feminino (14 atletas)
 Sub 14, feminino (6 atletas)
 Sub 14, masculino (7 atletas)
 Sub 16, feminino (7 atletas)
 Sub 16, masculino (11 atletas)
 Sub 18, feminino (7 atletas)
 Sub 18, masculino (10 atletas)

 

Uma das equipas de + 45 conseguiu passar à 2ª fase da competição. A equipa de + 55 alcançou
chegar às meias finais.

Nas camadas mais jovens os resultados foram muito significativos:

 Sub 12 Mistos: vice-campões
 Sub 14 Masculinos: semi-finalistas
 Sub 16 Femininos: 3º lugar
 Sub 16 Masculinos: vice-campeões
 Sub 18 Femininos: semi-finalistas
 Sub 18 Masculinos: vice-campeões
 Séniores Femininos 2ª Divisão: campeãs (apuradadas para 1ª Divisão em 2019)
 Séniores Masculinos: 3º lugar (apurados para 2ª Divisão em 2019)

   

1.3. Atletas federados

O clube contava com 140 atletas federados no final da época desportiva de 2017/2018 (julho 
de 2018). Verifica-se, portanto, a confirmação de uma tendência de crescimento do número de
federados do clube, que regista um incremento muito significativo desde 2016.
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1.4. Resultados desportivos

Atendendo à grande aposta no ténis de competição juvenil, o CTPL obteve resultados de 
grande significado em provas de relevo. Salienta-se:

CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO (SEN)
 Rita Pinto (Campeã Regional Absoluta)
 Mariana Campino (Vice-Campeã Regional Absoluta)
 M. Campino/T. Torres (Campeões Regionais Absolutos Pares Mistos)

CAMPEONATO REGIONAL SUB18
 Rita Pinto (Vice-Campeã Regional Sub18 Singulares Femininos)
 Tiago Torres (Campeão Regional Sub18 Singulares Masculinos)
 A. Pragana / B. Vieira (Campeões Regionais Sub18 Pares Masculinos)
 B. Gândara / M. Sousa (Vice-Campeões Regionais Sub18 Pares Mascu-
 linos)
 André Rodeia (Campeão Regional Sub18 Pares Mistos)
 Mariana Campino (Vice-Campeã Regional Sub18 Pares Mistos)

CAMPEONATO REGIONAL SUB16
 Inês Oliveira (Campeã Regional Sub16 Singulares Femininos)
 Tiago Torres (Vice-Campeão Regional Sub16 Singulares Masculinos)
 I. Oliveira / M. Campino (Campeãs Regionais Sub16 Pares Femininos)
 Beatriz Lopes (Vice-Campeã Regional Sub16 Pares Femininos)
 M. Campino / T. Torres (Campeões Regionais Sub16 Pares Mistos)

CAMPEONATO REGIONAL SUB14
 Beatriz Lopes (Vice-Campeã Regional Sub14 Singulares Femininos) 
 Sofia Pinto (Campeã Regional Sub14 Pares femininos)
 Joana Luz (Vice-Campeã Regional Sub14 Pares femininos)
 Ilia Nazarenko (Vice-Campeão Regional Sub14 Pares Masculinos)
 Beatriz Lopes (Campeã Regional Sub14 Pares Mistos)
 S. Pinto / M. Sousa (Vice-Campeões Regionais Sub14 Pares Mistos)

CAMPEONATO REGIONAL SUB12
  Diego Fernández (Campeão Regional Sub12 Singulares Masculinos)
 Martim Flores Ribeiro (Vice-Campeão Regional Sub12 Singulares Mascu-
 linos)
 Diego Fernández (Vice-Campeão Regional Sub12 Pares Masculinos)
 Maria Garcia (Campeã Regional Sub12 Pares Femininos)
 M. Garcia/D. Fernandéz (Campeões Regional Sub12 Pares Mistos)
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No que respeita à participação em campeonatos nacionais, destacam-se os seguintes 
resultados:

 Maria Garcia: campeã pares femininos (Sub 12)
 Diego Fernandez: semi-finalista singulares masculinos (Sub 12)
 Tiago Torres: vice-campeão singulares masculinos (Sub 16)
 Vasco Prata: vice-campeão pares masculinos (Sub 16)
 Inês Oliveira: semi-finalista singulares femininos (Sub 16)
 Inês Oliveira/Mariana Campino: vice-campeãs pares femininos (Sub 16)
 Mariana Campino: vice-campeã pares mistos e (Sub 16)
 Simão Alves: vice-campeão pares masculinos (Sub 18)
 Camila Garcia: semi-finalista singulares femininos (Sub 18)
 Camila Garcia: vice-campeã pares femininos (Sub 18)
 Camila Garcia/André Rodeia: vice-campeões pares mistos (Sub 18)

1.5. Escola de Ténis

A escola de ténis  do clube continuou a ser explorada pelo LX TEAM, tendo-se a atividade
desenrolado em moldes bastante satisfatórios. A escola estabilizou o número de alunos em
torno dos 80-90, o que corresponde a um incremento significativo em relação aos anteriores
concessionários.
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1.6. Ténis social

O clube acolheu em abril o estágio de uma equipa suíça de veteranos que escolheu o clube 
para preparação da época desportiva. 

No mesmo mês, uma equipa do clube realizou um jogo treino com uma equipa alemã do clube
Spvgg Oberrad que se encontrava em Lisboa para o mesmo efeito.

Figura 2: Jogo contra jogo contra Spvgg Oberrad

3. Sócios e Quotizações

O clube concluiu o ano de 2018 com 154 sócios, dos quais 96 com as quotas em dia, o 
que corresponde a cerca de 62,5% do total. 

Durante o ano de 2018, registou-se o regresso de alguns antigos sócios do clube e,
como habitualmente, foram retirados da lista de sócios aqueles que não efetuaram o
pagamento de várias quotas atrasadas. 

A última campanha de novos sócios, iniciada em setembro de 2018, permitiu receber
no  clube  a  inscrição  de  30  novos  sócios,  o  que  representa  um  ligeiro  aumento
relativamente ao ano de 2017 (em que se registaram 26 novos sócios). 

Nestas novas inscrições, incluem-se vários jogadores do torneio escada mas também
diversos alunos da nova escola LX TEAM no CTPL, cujo funcionamento foi retomado
em setembro de 2018. 
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4. Obras

O ano de 2018 caracterizou-se por ser mais um ano de investimento em várias áreas, 
nomeadamente no melhoramento e manutenção dos campos bem como várias intervenções 
nas infraestruturas. 

Foram cumpridos todos os pontos previstos no plano para 2017 e intervencionadas outras 
áreas que não estavam previstas no plano.

Concretamente, foram realizadas as seguintes obras e ações de manutenção:

 
 Pinturas exteriores nos escritórios de apoio, sala de jogadores e de reuniões;
 Aquisição  de  armários  (cacifos)  colocados  nos  balneários  para  garantir  maior

segurança dos bens dos utilizadores;
 Substituição de todos os chuveiros dos balneários;
 Construção de uma fossa para escoamento de água e outros materiais provenientes

dos balneários e casas de banho;
 Recuperação dos muros à entrada do clube.

Para além disso, foi mantida a avença mensal de manutenção dos campos com especialistas de
campos de terra batida, para manter a qualidade dos mesmos. Ao abrigo desta avença foi
mantida a intervenção em duas sextas-feiras por mês, num regime de 8 + 4 horas. Ainda no
que respeita à manutenção dos courts, foi feita a reposição do stock de pó de tijolo.

Prosseguiram também as consultas e pedidos de orçamento para substituição da iluminação
dos campos por LED e foram repostos produtos de higiene e limpeza.

5. Patrocínios

Para além do patrocínio do Masters do torneio escada e da oferta de uma viagem à Nitto ATP 
Finals, atrás referida, a Jet Travel ofereceu duas viagens ao Funchal e duas viagens ao Masters 
ATP 1000 de Madrid a que os sócios do clube são candidatos. O segundo dos prémios referidos
tem como participantes todos os que tenham inscrito em torneios oficiais realizados no clube 
durante o ano.
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6. Parcerias

Foi renovada a parceria com a Tennis Warehouse Europe para 2019, com condições 
ligeiramente diferentes das que vinham sendo praticadas até 2018. Assim, desapareceu o 
desconto de 20% de que os sócios do clube beneficiavam em alturas selecionadas do ano, 
havendo agora um desconto permanente de 10% ao longo de todo o ano.

O volume de compras dos associados do clube em 2018 foi de 6.124€, tendo o clube recebido 
em contrapartida 300€ em cartões oferta e 10 t-shirts para distribuir como prémios aos 
participantes do torneio escada.

7. Relações com a JFL

O clube continuou a sua colaboração com a Junta de Freguesia do Lumiar, tendo no mês de 
julho participado nas festas da Junta, através da realização de uma ação de sensibilização para 
o ténis que ocorreu no Parque das Conchas. 
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8. Comunicação

Para além dos contactos tradicionais (pessoais e telefónicos), o clube difundiu informações 
sempre que necessário, usando nomeadamente os meios eletrónicos disponíveis: 

 o endereço de email: emailgeral.CTPL@gmail.com
 o website do clube: www.tenislumiar.com
 a página no Facebook: www.facebook.com/tenislumiar
 a plataforma GTN: www.globaltennisnetwork.com/network/home/2969-clube-tenis-

paco-do-lumiar

Ao longo do ano de 2018 foram publicadas diversas notícias no nosso website sobre o clube, o 
Torneio Escada e os Torneios Oficiais, com particular destaque para:

 as notícias mensais sobre a evolução do Torneio Escada;
 os excelentes resultados obtidos pelas equipas LX TEAM / CTPL, designadamente nos 

Campeonatos Regionais por Equipas (Interclubes 2018) (notícia de 17-06-2018);
 o torneio Masters Jet Travel CTPL 2018 (notícia de 17-06-2018);
 a Taça Shohoji, torneio social a pares disputado no CTPL (notícia de 7-06-2018).

A plataforma Facebook tem sido utilizada para a divulgação das atividades do clube, torneios, 
eventos e algumas noticias de relevo. A criação de publicações nesta plataforma é efetuada 
pelo clube e pela escola, sendo esta ultima a que maior contributo dá.

Para assuntos referentes ao Torneio Escada é a plataforma que o suporta, GTN (Global Tennis 
Network) o meio de comunicação usado para informar com regularidade mensal o os 
jogadores participante neste Torneio a evolução do mesmo. É também importante referir que 
o espaço do clube na plataforma GTN tem agora informação de todos os torneios escada 
realizados em anos anteriores.

É de interesse referir um grupo criado na plataforma whatsup, que gerido por jogadores do 
torneio escada, tem tido um grande contributo para a dinamização do torneio.

O correio eletrónico tem sido naturalmente o meio privilegiado de comunicação quer com os 
sócios do clube, quer com outras entidades, como fornecedores, bancos, organismos oficiais, 
parceiros, etc..

Este meio tem sido utilizado regularmente para envio de comunicações a todos os sócios, 
nomeadamente sobre torneios e eventos promovidos no clube e de interesse para os sócios, 
assim como sobre quotas e campanhas. Por esta via tem-se proporcionado a oportunidade de 
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recebermos comentários e questões dos associados, as quais têm sido respondidas com a 
máxima brevidade.

9. Resultados do exercício

O exercício de 2018 terminou com um Resultado Líquido positivo de 311,03 €, resultado para o
qual contribuiu positivamente o aumento em 2.040,00 € do apoio da CML à Atividade 
Desportiva Regular (por termos tido mais praticantes, mais federados, etc). 

A) Numa análise a rubricas relevantes da Demonstração de Resultados de 2018 (comparando 
algumas com as mesmas de 2017), temos a referir:

Proveitos e Ganhos -  um saldo positivo de 22.000,00 € em 2018 contra 15.880,54 € em 2017

Proveitos Associativos - uma redução de 740,63 € no valor das quotas recebidas (6.120,00 em 
2018 contra 6.860,63 em 2017) 

Subsídios à Exploração - um aumento de 1.215,00 € (10.170,00 - 8.955,00), por via do aumento
do apoio da CML, como acima referido

Proveitos dos Campos - pequeno acréscimo de 145,25 € (9.157,50 - 9.012,25)

EDP - um custo líquido de 5.792,90 € em 2018 contra um custo líquido de 6.772,72 € em 2017; 
trata-se de uma rubrica, com bastante expressão, que temos muita dificuldade em controlar 
dadas as diversas fontes de consumo (iluminação dos courts, energia para as bombas de água 
(aspiração do poço e compressão para os courts), energia para o termoacumulador dos 
balneários, etc.)

Saldo ATL/FPT - negativo em 340,40 € em 2018 contra positivo em 75,50 € em 2017; este saldo
varia bastante consoante inscrevemos mais ou menos equipas nos Interclubes.

EPAL - redução de custos de 337,03 € (1.833,48 € em 2018 contra 2.170,51 € em 2017); trata-
se de uma rubrica que também temos dificuldade em controlar

Comunicações - Redução de 135,96 € em 2018 face a 2017 (737,72 € em 2018 contra 873,68 € 
em 2017); esta redução era esperada pelo facto do telemóvel da D. Clara (que pagávamos) ter 
passado a estar incorporado, a partir do 3º trimestre de 2018, no "pacote" que temos 
contratado com a NOS

Conservação e reparação - no valor de 709,33 €, refere-se a desentupimento de esgotos 
(178,35 €), comandos do portão (385,00 €), fechadura e chaves para a sala de estar da escola 
de ténis (78,40 €) e pequenas compras no AKI

Obras de recuperação - agravamento de 2.546,98 € em 2018 face a 2017 (6.381,75 - 3874,77), 
dado que tivemos que construir uma fossa para os balneários (que não existia) e "subir" um 
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muro, para dificultar o acesso de estranhos ao clube; o valor de 6.381,75 € gasto em 2018 
inclui 3.081,75 € pagos ao Fernando Rosa, pela manutenção dos courts e por uma rede nova

Despesas com torneios - o valor de 1.958,00 €, em 2018, refere-se ao apoio financeiro que 
atribuímos à LXTEAM para subsidiar os custos dos treinadores que acompanharam as nossas 
diversas equipas de Interclubes (não veteranos).

Gastos com clubhouse - no valor de 649,14 € tem a ver predominantemente com o custo dos 
cacifos que comprámos para os balneários (masculino e feminino)

B) Balanço

O Balanço continua a traduzir uma situação bastante sólida, com um Capital Próprio de 
37.399,31 € e um Passivo de 12.799,20 €. O valor do Ativo Líquido é de 50.198,51 €, com uma 
grande liquidez. 

C) Notas às contas de dezembro 2018 - esclarecimento de algumas rubricas

Global Tennis Network - inscrição na plataforma GTN que "suporta" o Torneio Escada

Serviço de campos - valor da remuneração de um colaborador que substituiu o Renato quando
este se deslocou ao Brasil

Correção de períodos anteriores - regularização de uma conta ainda em aberto do Daniel 
Flores Marques (310,82 €) e regularização com a AT de um processo antigo (12,60 €)

Perdas em aplicações financeiras - o valor de 298,05 € refere-se a perdas na aplicação 
financeira (Fundos) que temos na CGD; em 2017 foi registada uma valorização desta aplicação 
de 574,28 €.

D) Notas ao Balanço - esclarecimento de algumas rubricas

Dívidas de Terceiros- Curto Prazo- Outros Devedores - ver detalhe em anexo. O valor de 
2.040,00 € da CML refere-se ao valor do apoio da CML à Atividade Desportiva Regular de 2018 
que ainda se encontrava por liquidar em 31 de dezembro de 2018.

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo - Fornecedores - refere-se a valores que devíamos e que ainda
não tinham sido liquidados em 31 de dezembro de 2018 (EDP, EPAL, Cofunção, Fernando Rosa,
outros).

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo - Outros Credores - ver detalhe em anexo. Os 6.000,00 € da 
LXTEAM referem-se à caução que temos em nosso poder como garante do pagamento das 
prestações mensais desta entidade.

14



10. Proposta de aplicação de resultados

A Direção propõe que o Resultado Líquido do Exercício, positivo no valor de 311,03 €, seja 
registado na conta de Resultados Transitados.
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11. Demonstrações Financeiras
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A direção

José Almeida Santos – presidente

Miguel Almeida Andrade – vice-presidente

António Corte-Real Cruz – Tesoureiro

Isidro Batista Correia – Vogal

João Pona Ramires - Vogal
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