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MENSAGEM
Decorridos oito anos da sua constituição, a Academia dos Champs (ADC) ultrapassou a importante marca das 10 mil aulas de
ténis dadas. No número de crianças e jovens abrangidos pelo projecto, em 2016 chegámos ao registo mais alto de sempre com
169. O objectivo é ultrapassar os 200 alunos até ao final de 2017.
Não menos importante que a expansão do projecto, é a constante actualização e desenvolvimento de ferramentas que continuem
a garantir níveis elevados de controlo, assegurando assim a manutenção da qualidade das actividades pedagógicas. Em 2016
fizemos uma aposta forte nesta vertente, devido ao crescimento orgânico do projecto e também pela necessidade de encontrar
respostas adequadas aos desafios que fomos encontrando pelo caminho.
Com o desenrolar dos anos, temos chegado à idade adulta de alguns dos nossos Champs – estando cientes de que os desafios
vão sendo cada vez mais complexos e que o grau de adequação das respostas que procuramos encontrar para estes jovens, é
cada vez mais exigente. Temos por isso continuado a desenvolver novas parcerias, que colmatem não apenas a necessidade
constante de financiamento, mas que nos permitam encontrar soluções que se materializem em oportunidades válidas para os
nossos alunos.
A nível de financiamento, recebemos um importante apoio da Angelini Farmacêutica, dando outro fôlego às actividades,
permitindo-nos um maior grau de sustentabilidade para um período de três anos. Antes disso, havíamos acolhido um novo
mecenas, na pessoa de José Basílio Pinto Basto, membro da direcção da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), que muito
generosamente passou a apadrinhar o agora chamado Núcleo Pinto Basto, na Outurela.
Outro marco importante, vivemos com a abertura de um novo núcleo, na Ludoteca das Fontaínhas, com o apoio da Helpo –
depois de sermos desafiados para tal, fruto do trabalho desenvolvido no terreno desde 2009.
No campo da saúde, fechámos um acordo com as Farmácias Silveira, que passaram a garantir o fornecimento de todo o tipo de
medicamentos, conforme as necessidades dos alunos, tendo ainda equipado todos os núcleos ADC com os indispensáveis kits de
primeiros socorros. Com o Grupo José de Mello Saúde, mantivemos o estreitar de relações no sentido de celebrar um protocolo
que formalize o apoio já consumado, referente a exames médico-desportivos e rastreios clínicos aos alunos que estejam em
processo de filiação na FPT.
No universo da alimentação, outro dos alicerces ADC, a par com a saúde e educação, as bananas Chiquita decidiram apoiar-nos e
passámos assim a distribuir, após os treinos, esta fruta tão conhecida por ser uma fonte rica em potássio, vitamina A e carbohidratos.
Importante referir que, para a concretização destas novas parcerias, muito contribuiu a nova equipa de Marketing e Comunicação,
responsável por impulsionar o network da ADC, dando-lhe em simultâneo uma maior visibilidade junto da FPT e de outros actores
do ténis em Portugal. Marcámos assim, pela primeira vez, presença na Taça Davis e no Campeonato Nacional Absoluto, nos quais
os nossos Champs desempenharam um importante papel como apanha-bolas, tendo sido o seu trabalho reconhecido e elogiado.
Fruto ainda do reforço da equipa, passámos a contar com um embaixador de peso, António Van Grichen, consagrado treinador de
ténis e largamente reconhecido internacionalmente – mas que nos ajudou a “abrir as portas” do Ace Team, passando o clube a
acolher quatro alunos ADC nos seus treinos orientados para a competição.
Em 2016, conseguimos também pela primeira vez “fechar um ciclo” – integrando um dos nossos alunos na equipa de monitores
da ADC, ao abrigo do programa “Tempo Jovem Oeiras”, com outros dois a assumirem funções de igual responsabilidade em
serviços comunitários no bairro da Outurela.
Por fim, queria deixar o agradecimento aos nossos parceiros, equipa, professores e a todos aqueles que continuam a acreditar
que “Aprender a Vencer” está ao alcance de todos.
António Champalimaud
Fundador | Presidente da Direcção
4

APOIOS
PARCEIROS FUNDADORES

PARCEIROS

PARCEIROS AUTÁRQUICOS

PARCEIROS SOCIAIS
Entrecul E6G I Espaço Mais Perto I Aldeias de Crianças SOS I Fundação António Aleixo
Santa Casa Misericórdia Maia Centro Comunitário Vermoim Sobreiro I Instituto D. Francisco Gomes
Escola Dra. Laura Ayres I Escola Básica 2º e 3º Ciclo Alcabideche
OUTROS PARCEIROS
Ace Team I Academia do Futuro I Bola Amarela I Carcavelos Ténis I eSolidar I Nutriventures
Lusoponte I Sacolinha I Tennis Shop – CIF I Ténis Portugal I Lisboa Racket Centre I Sector 3
Setup Eventos
academiadoschamps.org
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INTRODUÇÃO
Se o ano de 2015 marcou um novo grau de maturidade na Academia dos Champs,
com a sua dispersão geográfica a todo o território continental, assente em oito
núcleos de treino, em 2016 cumpriu-se o objectivo de consolidação do projecto.
Registou-se o aumento previsto do número de alunos, a par e passo com uma
rigorosa alocação dos recursos financeiros angariados – ao mesmo tempo que se
assegurou uma optimização do número de aulas dadas, com clara melhoria na
qualidade do ensino. E assinalámos com orgulho redobrado, o facto de termos
dobrado a marca das 10.000 aulas de ténis, desde que em 2009 abrimos a Academia
dos Champs!
Por via das mais de 2.200 aulas de ténis dadas ao longo do último ano, com cada
aluno a praticar em média duas horas por semana, cumprimos assim com uma das
nossas missões sociais. Educar os mais novos para a prática desportiva, dando-lhes
as bases para que, no futuro, não se incluam nos 64 por cento da população que em
2014 – segundo dados do Eurobarómetro – afirmava não praticar qualquer tipo de
desporto.
Em paralelo, desbravámos novos caminhos em pilares tão importantes como o
desporto. Na saúde e educação alimentar, a promoção de hábitos saudáveis é um
desafio constante. Maior ainda, quando contextualizado em ambientes socialmente
desfavoráveis, nos quais a qualidade da alimentação dos jovens é naturalmente
descurada. Daí o relevo dado ao facto de conseguirmos que, a cada aula de ténis
dada, correspondesse a atribuição de uma peça de fruta a todos os alunos.
No plano da empregabilidade – a qual temos sempre presente por via das regulares
acções de formação asseguradas para os nossos alunos no universo do ténis –, o
ano 2016 permitiu, pela primeira vez, o fechar de um ciclo. Recebemos um aluno.
Através do ténis, acompanhámos e ajudámos na sua evolução, crescimento e
maturação, voltando a recebê-lo na Academia dos Champs numa nova função – no
caso em concreto como monitor assistente de um professor do projecto, passando
agora ele aos mais novos, tudo o que entretanto aprendeu.
Pequenos grandes desafios, uns bem sucedidos, outros nem tanto, mas que nos
mostram, diariamente, que este é o caminho certo da integração social que nos
propusemos fazer.
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CRONOLOGIA

CRONOLOGIA
JANEIRO
DONATIVO BABOLAT
Início de temporada acompanhado de uma nova
remessa de material da Babolat, parceiro
internacional da Academia dos Champs. Bolas
de ténis – vermelhas, laranjas e verdes, de
acordo com o programa Play & Stay da ITF –
raquetes mini-ténis, júnior e sénior, e redes de
mini-ténis, permitiram a renovação das
condições de treino dos núcleos.
AJUDAR NÃO CUSTA NADA Antecipando os vários períodos de entrega do IRS,
lançámos online a primeira versão do vídeo gravado com alguns dos nossos
alunos, explicando em meio minuto como é possível ajudar através da consignação
do IRS... sem qualquer custo para o contribuinte.

OUTURELA PARA TODOS
Novo ano, novos projectos. E nada melhor
do que iniciar 2016 com a abertura ao
público em geral do núcleo da Outurela.
Jogar ténis e alugar os courts em Carnaxide
passou a ser possível para todos, com as
receitas angariadas a rever terem
integralmente para a Academia dos
Champs.
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FEVEREIRO

SITE E NEWSLETTER FPT Parceiro institucional da Academia dos Champs, a
Federação Portuguesa de Ténis passou a destacar o nosso logótipo na homepage
do seu site oficial – oferecendo ainda uma posição regular de destaque na
newsletter mensal “Notícias do Ténis”, com informações sobre as formas de apoio
ao projecto de integração social. Mais uma das muitas formas de auxílio que a
entidade que tutela o ténis em Portugal tem disponibilizado desde a primeira hora
aos nossos alunos.

ALTOS VÔOS NA TAP A Academia dos Champs
voltou a embarcar nos voos da transportadora
área portuguesa – permitindo dar a conhecer o
seu projecto de integração social a largos
milhares de passageiros em sete aviões de
longo curso, responsáveis pelas ligações entre
Portugal, América do Norte, América do Sul e
África.
academiadoschamps.org
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CRONOLOGIA

MARÇO

CHAMPS NA DAVIS Guimarães foi palco do confronto entre Portugal e Áustria a
contar para a primeira ronda do Grupo 1 da Zona Euro-África. Fruto da parceria
com a Federação Portuguesa de Ténis e da disponibilidade da Santa Casa da
Misericórdia da Maia, por via do Centro Comunitário Vermoim Sobreiro, nove alunos
do núcleo da Maia tiveram a oportunidade de marcar presença na cidade berço,
não só para assistir ao encontro de pares da eliminatória, mas também para uma
inesquecível clínica de ténis com os jogadores da selecção nacional. João Sousa,
Gastão Elias, Frederico Silva, Pedro Sousa e o capitão de equipa Nuno Marques,
deram ainda o seu apoio à Academia dos Champs envergando a pulseira solidária
do projecto – gesto que se estendeu ao então número 14 mundial, Dominic Thiem.
No final da jornada, todas as bolas usadas reverteram igualmente para as aulas do
nosso projecto.
WE ARE TENNIS CUP BNP PARIBAS
Organizámos no Complexo de Ténis do Estádio
Nacional a primeira edição da “We Are Tennis Cup”,
prova reservada a colaboradores do grupo BNP
Paribas. Para lá da coordenação técnica do torneio,
a Academia dos Champs teve alguns dos seus
alunos envolvidos nas restantes áreas do evento.

10
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MARÇO

TEMOS ESTORIL OPEN
Ainda em Março arrancaram as acções de formação para apanha-bolas e juízesde-linha do Millennium Estoril Open, nas quais dezenas de alunos da Academia dos
Champs marcaram presença. No final do mês, vimos reforçado o estatuto de
parceiro solidário do único torneio português do ATP World Tour, cuja apresentação
teve lugar em Cascais com a presença de João Sousa e Gastão Elias.

CAMISOLA AUTOGRAFADA A LEILÃO
Ainda no rescaldo da eliminatória da Taça
Davis entre Portugal e Áustria, a selecção
nacional acedeu a doar e a autografar uma
camisola oficial da equipa de Portugal para
que pudéssemos levar a cabo mais um leilão
solidário da Academia dos Champs. O
objectivo passou por angariar receitas para
as aulas de ténis do núcleo da Maia, cujos
alunos tiveram ocasião de conhecer João
Sousa, Gastão Elias, Frederico Silva e Pedro
Sousa aquando da visita a Guimarães.

academiadoschamps.org
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ABRIL
ENTREGA DA CAMISOLA LEILOADA
Decorreu em pleno Millennium Estoril Open a
entrega da camisola autografada pela selecção
nacional que esteve em leilão solidário da
Academia dos Champs. E ninguém melhor do
que o nosso Champ Julinho para oferecer ao
número um nacional de sub-12, José Luís
Kendall, o objecto licitado pelo valor total de
475 euros, inteiramente alocado às aulas do
núcleo da Maia.
BILHETES ESTORIL OPEN
Seguindo a tr adição de anos
anteriores, e fruto da parceria com o
evento, voltámos a sortear através do
Facebook da Academia dos Champs,
dois convites duplos para o Millennium
Estoril Open. Mais um passatempo com
a assinatura criativa da Van Digital, e
que voltou a ter enorme adesão entre
os nossos seguidores.
CONFERÊNCIA EPIS
A convite da Associação Empresários para a Inclusão
Social, a Academia dos Champs marcou presença na
Conferência EPIS – Escolas de Futuro, realizada na
Fundação Calouste Gulbenkian, subordinada à temática
“6-10 anos: transformar o futuro!”, e na qual
professores e educadores debateram sobre as
ferramentas de combate ao insucesso escolar.
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DESTAQUE
MILLENNIUM ESTORIL OPEN 2016
O mês de Abril voltou a ser uma das maiores montras para o projecto da Academia
dos Champs, por força da sua associação, enquanto Parceiro Solidário, ao Millennium
Estoril Open.
Um dos pontos fortes da presença no Clube de Ténis do Estoril voltou a residir na
integração de sete alunos da Academia dos Champs na equipa de apanha-bolas, com
alguns deles a serem seleccionados para desempenhar a função no dia das finais; nos
juízes-de-linha, apesar da participação de vários Champs nas acções de formação, a
representação do nosso projecto esteve a cargo do professor Paulo Pedro,
selecionado para as formações finais, oferecendo assim um crivo de maior
reconhecimento e qualidade à nossa equipa técnica. Na etapa local do circuito Smash
Tour, da Federação Portuguesa de Ténis, foram 10 os Champs que participaram no
torneio.
O ano de 2016, todavia, celebrou um marco importante no trabalho desenvolvido na
formação de competências dos alunos da Academia dos Champs. E tudo pela aposta
feita em dois dos nossos Champs, o Eduíno Gonçalves e o Leonel Cardoso, que ao
longo da semana do Millennium Estoril Open integraram a equipa do Professor Pedro
Magalhães, desempenhando a função de monitor no espaço Fun Center, dedicado aos
mais novos. Uma prova de confiança em ambos e a cuja responsabilidade não viraram
costas.
Ao longo de todo o evento, a Academia dos Champs fez ainda notar a sua presença
por via das Mascotes “Dama” e “Mono”, sempre na “sombra” de todas as sessões de
autógrafos que aconteceram no recinto – com Kyle Edmund, Benoit Paire ou
Leonardo Mayer.
A presença física no evento foi repartida com a Federação Portuguesa de Ténis, num
espaço dedicado na zona de merchandising (Smash Area), no qual tivemos
disponíveis para venda as pulseiras solidárias e outros produtos da Academia dos
Champs – mas acima de tudo, onde demos a conhecer o nosso projecto de
integração social a muitas figuras públicas (do desporto e não só) e ao público em
geral, como aliás atestam bem as imagens que se seguem.

academiadoschamps.org
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MILLENNIUM ESTORIL OPEN
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1 – Leonel Cardoso (Academia dos Champs); 2 – Carlos Carreiras (presidente CM Cascais); 3 –
Eduíno Gonçalves (Academia dos Champs); 4 – Logótipo Academia dos Champs no Court Central; 5
– João Sousa (tenista profissional); 6 – Mini Champs no Torneio SmashTour; 7 – Ana Colaço (RFM)
com Julinho (Academia dos Champs); 8 – Benoit Paire (tenista profissional); 9 – Kyle Edmund
(tenista profissional); 10 – Nicolas Almagro (tenista profissional); 11 – Carlos Sanches (supervisor
ATP World Tour); 12 – Maria João Koehler (tenista profissional); 13 – Gastão Elias (tenista
profissional); 14 – Telma Monteiro (judoca profissional), José Manuel Constantino (presidente Comité
Olímpico de Portugal) e Sílvia Saiote (atleta profissional); 15 – Nélson Oliveira (ciclista profissional).
14
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MAIO

EMBAIXADOR VAN GRICHEN Em tempos foi justamente apelidado de “Mourinho
do Ténis” e o currículo fala por si, tendo treinado algumas das melhores tenistas
mundiais, como são o caso de Victoria Azarenka, Vera Zvonareva, Ana Ivanovic ou
Eugenie Bouchard, sem esquecer o cipriota Marcos Baghdatis ou mais
recentemente a jovem japonesa Naomi Osaka. Sendo um dos mais bem sucedidos
representantes do ténis português além-fronteiras, acolhemos António Van Grichen
como embaixador da Academia dos Champs, pelo exemplo de sucesso,
determinação e empenho que representa para os nossos alunos – estando ainda
entre os seus objectivos transportar e elevar o projecto junto da cena internacional.

3º ANIVERSÁRIO
Em 2013 recebemos um dos nossos maiores
reconhecimentos internacionais através da
distinção do ATP Aces for Charity – na altura
com um donativo de 10.000 euros, alocado
por inteiro às aulas de ténis. Uma efeméride
que fazemos questão de celebrar todos os
anos, e neste caso já de olhos postos em nova
candidatura.
academiadoschamps.org
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CRONOLOGIA

JUNHO
BANANAS ANIMADAS
O cuidado com a alimentação dos nossos alunos é
constante na Academia dos Champs, daí que tenha
sido celebrada com particular satisfação uma
parceria com a Chiquita, para entregas regulares
de bananas nos núcleos. Ao mesmo tempo, por via
do apoio da Nutriventures – reconhecida marca
internacional de entretenimento infantil dedicada a
promover exclusivamente a alimentação saudável –
foi elaborado um cartaz didáctico para afixação nos
núcleos, explicando aos nossos alunos os
benefícios do consumo de banana.
TEEN ALIVE AID
Com o apoio da Câmara Municipal de
Oeiras, a Academia dos Champs assumiu a
organização do evento solidário “Teen
Alive Aid” no Parque dos Poetas, no qual
estiveram envolvidos alguns alunos do
projecto, nomeadamente na área da
logística e controlo de acessos às várias
animações do evento. Música e
solidariedade andaram de mãos dadas
durante um dia, com 28 bandas de alunos
do colégio St. Julian’s de Carcavelos a
actuarem perante familiares, amigos e
público em geral, com o objectivo de
angariar donativos, não só para a
Academia dos Champs, mas também para
o Centro de Solidariedade Social de Nossa
Senhora das Dores de Ortiga.
16
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DESTAQUE
TEEN ALIVE AID

PARQUE DOS POETAS  OEIRAS
25 Junho 2016 | 11-19 horas
ENTRADA LIVRE
facebook.com/teenaliveaid

Concerto Solidário | 28 Bandas
Animação | Gastronomia
EVENTO SOLIDÁRIO
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CRONOLOGIA

JULHO
NOVO MECENAS OUTURELA
O seu nome de família confunde-se com a
história do desporto em Portugal, e muito
em par ticular com o ténis, sendo
actualmente vice-presidente da Federação
Portuguesa de Ténis. Recebemos na
Academia dos Champs o novo associado
José Basílio Pinto Basto, que ao mesmo
tempo se tornou mecenas do projecto,
cujo núcleo da Outurela passou a ser
denominado núcleo Pinto Basto.

TORNEIO DE VERÃO COM ANTIGO NÚMERO UM NACIONAL Durante três dias
o Centro de Estágio do Jamor voltou a ser a casa dos alunos da Academia dos
Champs para a realização do torneio anual de verão. Com o final do ano lectivo, é
levado a cabo o evento que premeia o esforço colocado em campo ao longo de
todo o ano nas aulas de ténis. Tendo o apoio institucional da Federação
Portuguesa de Ténis e do Instituto Português do Desporto e Juventude, os
campeões de 2016 tiveram ainda o privilégio de receber os respectivos troféus
das mãos do antigo número um nacional, Rui Machado.

18
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JULHO
LUDOTECA FONTAÍNHAS
A Helpo apresenta-se como uma
organização não-governamental para o
desenvolvimento, gerindo a Ludoteca das
Fontaínhas, em Cascais. Em 2016 chegou
à Academia dos Champs o desafio de aí
instalar um núcleo de treino, tendo o
primeiro passo sido dado com a realização
de clínicas durante todo o mês de Julho.

EMBAIXADA DE FRANÇA A convite da Lacoste Portugal, a Academia dos Champs
esteve presente na Embaixada de França, em Lisboa, por ocasião das
comemorações do Dia da Tomada da Bastilha. No evento tivemos oportunidade de
dar a conhecer o projecto de integração social às centenas de convidados que
marcaram presença, tendo feito sucesso a mesa de “ping-pong” colocada em
pleno jardim da embaixada – em substituição do tradicional court de ténis.

academiadoschamps.org
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CRONOLOGIA

AGOSTO

TEMPO JOVEM OEIRAS É o fechar de um ciclo! Receber um aluno, dar-lhe aulas
de ténis, ajudar na sua formação enquanto pessoa, e acolhê-lo na Academia dos
Champs numa nova função. Assim aconteceu com o Fábio Cruz (e não só) que
durante três meses, ao abrigo do programa “Tempo Jovem” da Câmara Municipal
de Oeiras, trabalhou e recebeu o seu ordenado enquanto monitor assistente do
professor António Semedo. Os gémeos Luís e Filipe Pereira, completam a equipa
de monitores do núcleo da Outurela.

FARMÁCIAS SILVEIRA A par do ensino do ténis, educação e empregabilidade, a
saúde é outro dos pilares fundamentais no trabalho da Academia dos Champs.
Nesse sentido, surgiu a parceria com as Farmácias Silveira, colmatando as
necessidades dos alunos ao nível de medicamentos, cabendo ainda ao grupo a
manutenção dos kits de primeiros socorros existentes nos núcleos de treino.

20
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SETEMBRO

NACIONAL ABSOLUTO COM CHAMPS Aproveitando a experiência acumulada de
vários anos em funções no Estoril Open, os gémeos Luís e Filipe, juntamente com
o Fábio, integraram a equipa de apanha-bolas nas finais do Campeonato Nacional
Absoluto de Ténis, recebendo nota máxima da organização: “fizeram um trabalho
fantástico! Ajudaram e auxiliaram os nossos jovens na função de apanha-bolas,
sempre com boa disposição e espírito de colaboração, salientando-se também a
sua humildade, dedicação, simpatia e educação.”
LEILÃO RAQUETE HISTÓRICA
Gastão Elias estreou-se em 2016 no top 100 do
ranking ATP World Tour e doou à Academia dos
Champs a raquete que o levou à elite do ténis
mundial. Impunha-se novo leilão solidário a favor
do nosso projecto e durante o período de licitação
foram várias as acções de divulgação da iniciativa,
nomeadamente o encontro realizado no Centralito
do Jamor entre o número dois português e o
Champ Fábio Cruz. A licitação mais alta coube a
José Basílio Pinto Basto, pelo valor de 600 euros!
CLÍNICA FREDERICO MARQUES Durante o Beloura
Junior Open, nove alunos da Academia dos Champs
tiveram uma manhã de aprendizagem com Frederico
Marques, técnico do número um português, João Sousa.

academiadoschamps.org
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DESTAQUE
FONDATION LACOSTE
No final do mês de Setembro, a Academia dos Champs voltou a receber mais uma
prova de confiança de um dos seus parceiros internacionais, com a renovação do
apoio da Fondation Lacoste até ao final de 2017.
Cumpridas todas as etapas de um rigoroso processo de candidatura, a Academia dos
Champs teve a oportunidade de comprovar a evolução sustentada do seu projecto de
integração social, com a abertura de novos núcleos e consequente aumento do
número de alunos abrangidos. Ao mesmo tempo, aproveitou para deixar já bem
definidos quais os desafios que terá pela frente até final do ano de 2017.

“Por mais impressionantes que fossem as ferramentas de René Lacoste, dentro e fora
dos courts, o que celebramos com a Fondation Lacoste é o seu desportivismo, incrível
espírito competitivo e ainda os seus formidáveis valores. O meu Avô acreditava
firmemente que, ao serem criados com ‘confiança, tenacidade, perseverança e rigor,
todos os jovens podem almejar o sucesso no jogo da vida’”, destacou Béryl Lacoste
Hamilton, por ocasião do apoio renovado à Academia dos Champs.
“A Fondation Lacoste foi criada precisamente para passar esses valores aos mais
jovens, ajudando-os a construir vidas melhores através do desporto. O ano de 2016
marca o nosso 10º aniversário, e nesse período, tornámos o ténis e o golfe acessíveis
a 60.000 jovens praticantes em todo o mundo”, continuou a neta do antigo campeão
de Roland Garros, Wimbledon e US Open.
“Uma das mais incríveis histórias de sucesso tem sido a nossa relação de longo prazo
com a Academia dos Champs, cujo primeiro trabalho em conjunto remonta a 2011. A
Fondation Lacoste apoia o trabalho da Academia dos Champs pois encarna o carácter
do meu Avô – personificando a nossa esperança de podermos de facto desenvolver o
carácter, a honestidade e a tenacidade na vida de todos jovens tocados pela
Academia dos Champs. Bravo e desejamos a continuação de sucesso nesta nossa
missão conjunta”.

22
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OUTUBRO
CHAMPS COM SAÚDE CUF
Nova parceria na área da saúde que viu a
luz do dia em 2016, neste caso com o
Grupo José de Mello Saúde. Por forma a
poderem assegurar a filiação enquanto
atletas na Federação Portuguesa de Ténis,
oito alunos da Academia dos Champs foram
atendidos no Hospital CUF Cascais, onde
tiveram oportunidade de realizar os exames
médicos obrigatórios para a emissão da
sua licença desportiva.
COMPETIÇÃO ACE TEAM
Mais um clube da região da Grande
Lisboa que abriu as suas portas aos
alunos da Academia dos Champs. No Ace
Team, em Alfragide, duas vezes por
semana, alguns dos nossos atletas
passaram a ter a oportunidade de treinar
integrados no escalão de pré-competição
do clube fundado por Pedro Bívar em
1992.
VISITA FÊTE LE MUR
Fomos anfitriões da visita de um grupo
de alunos do nosso “projecto irmão”
Fête le Mur, fundado em França pelo
antigo tenista Yannick Noah. Vieram do
núcleo de Beauvais (a norte de Paris), e
tiveram oportunidade de visitar o
Estádio de Alvalade, a convite da
Fundação Sporting.
academiadoschamps.org
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NOVEMBRO

HABEMUS LUZ Na constante demanda pela requalificação das infra-estruturas do
núcleo Pinto Basto iniciaram-se os trabalhos para reforçar a iluminação artificial
nos courts da Outurela. Uma empreitada de fundo, mas que uma vez concluída,
permitirá estender o horário das aulas de ténis dos nossos alunos, bem como
alargar o período de aluguer dos campos para o público em geral.
OUTURELA MAIS PERTO
É o núcleo de referência da Academia dos
Champs e passou a estar mais perto de todos.
Agora, chegar aos courts de ténis da Outurela
é ainda mais fácil, depois de afixadas diversas
placas de identificação. Lançámos o desafio e
de pronto a União das Freguesias de Carnaxide
e Queijas acedeu ao nosso pedido – impondose assim o natural agradecimento por terem
colocado o nosso projecto no mapa.
CHAMPS COM TUTORES | ACADEMIA DO FUTURO
Partilhamos o nome com este parceiro e o objectivo comum de ajudar os nossos
alunos a singrar nas várias etapas da sua vida – sejam elas escolares ou
comportamentais. Renovámos a parceria, assente na premissa de que através do
desenvolvimento pessoal e apoio personalizado ao aluno, o sucesso escolar é
algo que surgirá como consequência natural.
24
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DEZEMBRO

YOUTH SPARK LIFE
A convite da Microsoft Portugal, sete alunos
da Academia dos Champs tiveram a
oportunidade de participar no evento Youth
Spark Life. Em Lisboa juntaram-se diversos
projectos sociais, numa acção que teve como
objectivo apelar a uma maior abertura,
comunicação e colaboração entre os jovens e
a tecnologia.

MAIS CHAMPS NA MAIA Prestes a encerrar mais um ano civil, demos as boasvindas no núcleo da Maia a um total de 14 novos alunos, oriundos do Centro de
Animação de Infância de Vermoim, e novamente com a intervenção directa na
captação dos mesmos por parte do Centro Comunitário de Vermoim Sobreiro.

NATAL ANTECIPADO
Por ocasião do 12º Dia Solidário do Grupo CIMD, e pelo segundo ano consecutivo,
a Academia dos Champs voltou a ser uma das associações a beneficiar do
generoso donativo de 10.000 euros entregue pela Intermoney | Gestão de
Activos – assegurando por essa via mais 800 horas de ténis anuais para um total
aproximado de 45 alunos.
academiadoschamps.org
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DESTAQUE
PRÉMIO ANUAL DE MÉRITO 2015-2016
Com o objectivo de potenciar a motivação dos alunos para um melhor desempenho,
reconhecemos o mais destacado aluno e aluna no que respeita ao sucesso técnico e
académico, bem como ao seu comportamento e assiduidade.
A avaliação dos alunos obedece a critérios rigorosos, sendo baseada na informação
disponibilizada pelos treinadores da Academia dos Champs, técnicos sociais e
estabelecimento de ensino.

Avaliação Prémio Anual Mérito
Comportamento
Desempenho Técnico
Desempenho Escolar

VENCEDORES PRÉMIO ANUAL DE MÉRITO 2015-2016
AMARILDO
SILVINA

5º Ano | Núcleo de Faro/Algarve
8º Ano | Núcleo Pinto Basto/Outurela

Com o apoio de:

26
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DEZEMBRO
TORNEIO NATAL Dos mais pequenos aos
mais velhos, os alunos do núcleo Pinto Basto,
na Outurela, juntaram-se para mais um
animado Torneio de Natal – que em 2016 foi
também aberto ao público em geral e contou
com o apoio incondicional da União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas, na pessoa
do seu presidente Jorge Vilhena, presente na
cerimónia de entrega de prémios.

CAMPANHA DE NATAL Antes mesmo de fecharmos o ano de 2016, resolvemos
desafiar grande parte dos clubes de ténis de Lisboa, Porto e Algarve, para se
associarem à nossa causa. E de forma simples, divulgando o projecto da Academia
dos Champs, servindo ainda de ponto de entrega para quem quisesse fazer a sua
doação de material desportivo usado. O balanço foi francamente positivo, sendo
devido um agradecimento muito especial aos clubes que, de facto, vestiram a
nossa camisola, como foi o caso do Carcavelos Ténis, do CIF – por intermédio da
Tennis Shop e do Lisboa Racket Centre, da Escola de Ténis Pedro Smash, na Areia
Branca, e ainda o Centro de Ténis da Quinta das Raposeiras, em Faro, entre
muitos outros. Os sites “Bola Amarela” e “Ténis Portugal” ajudaram à sua
maneira, disponibilizando dois banners nas respectivas homepages.

academiadoschamps.org
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DESTAQUE
CAMPANHA DE NATAL
Para além dos vários clubes de ténis que se associaram à Academia dos Champs
durante a época natalícia, recebemos também donativos de várias empresas – como
a Lusoponte, a KCS IT, a Antas da Cunha Associados ou a Wider Property -, e um sem
número de actos generosos de pessoas particulares, algumas delas bem conhecidas
do meio tenístico, como foi o caso de Mariana Alves e David Pires.
Jesus Bescos | Tennis Shop

Mariana Alves | WTA

Diogo Narciso | Carcavelos Ténis

David Pires | ATP

Lisboa Racket Centre

28

Sebastião | Ginásio Clube Português
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TESTEMUNHOS

TESTEMUNHOS | PARCEIROS
“Criar o gosto pela prática desportiva nestes jovens provenientes de áreas
desfavorecidas e ao mesmo tempo desenvolver aptidões como a motivação e
autoestima, disciplina, concentração, estratégia e espírito de entreajuda –
fundamentais para uma integração futura com sucesso no mercado de trabalho – é
um grande desafio! A Intermoney e a IMGA orgulham-se em apoiar a Academia dos
Champs e poder contribuir para dar um novo rumo à vida destes jovens”.
Emanuel Silva (Director Geral)
INTERMONEY | IM GESTÃO DE ACTIVOS

“Na Academia dos Champs, o ténis promove a integração social. A modalidade é um
veículo poderoso de desenvolvimento humano e a experiência da Academia dos
Champs ao longo destes anos, de mudanças conjunturais surpreendentes, enche-nos
a todos, sem exceção, de um reconhecimento enorme pelo trabalho incansável que foi
realizado na instituição.
Nobre missão desta instituição que muito honra a Federação Portuguesa de Ténis,
parceiro social da Academia dos Champs. Muitas vezes, perdemo-nos na correria dos
dias que passam depressa, esquecendo o quanto há para fazer no domínio social.
Não discernimos o quão pode ser importante o desporto para fazer mover
montanhas, instituir caminhos, criar sonhos, construir vidas.
Com as múltiplas ações de norte a sul de Portugal, a Academia dos Champs
exemplifica-nos que tudo isso é possível, numa sociedade que, por força de
contingências várias que provocam cegueira, muitas vezes se desumaniza. Não
podemos esquecer que todos, sem exceção, temos uma responsabilidade social e a
Academia dos Champs é uma instituição inspiradora, repleta de ideais e princípios. É
um projeto que muito engrandece o ténis, também.
Bem hajam!”
Vasco Costa (Presidente)
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS
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TESTEMUNHOS | PARCEIROS
“É para nós um enorme prazer poder participar neste projecto desde a sua fundação,
trazendo-nos a alegria de poder ver o quanto tem contribuído para o sucesso e
integração destes jovens.
É um projecto único que merece todo o esforço e dedicação daqueles que nele se
inserem, mas que no final nos recompensa com sorrisos de vitória.”
Ricardo Pinheiro (Técnico de Sistemas)
GLOBALSTEP

“A Academia dos Champs faz um trabalho nobre, ao mostrar que o ténis pode ser
para todos e como o ténis ajuda a ‘aprender a vencer’. É para nós muito gratificante
podermos ser parceiros de um projecto que cria laços ao desporto, que cria opções e
alternativas de vida no desporto e que com o ténis chega a muitas crianças.”
Joana Freitas (Directora)
CARCAVELOS TÉNIS

“É com grande orgulho que a Abreu Advogados vem acompanhando a Academia dos
Champs desde a sua génese. Existirão outros projectos meritórios mas a Academia
dos Champs, pelos valores que transmite, pelos resultados alcançados – bem
patentes nos jovens que acompanha –, pela dedicação dos seus colaboradores e pelo
serviço à comunidade, através da prática desportiva, faz com que o nosso
entusiasmo neste projecto nunca decaia. Muitos parabéns, muitas felicidades e votos
para que o projecto cresça em dimensão, abrangendo cada vez mais crianças a quem
falte a aprendizagem e a prática desses valores essenciais para uma vida saudável e
valorável.”
Manuel Andrade Neves (Sócio)
ABREU ADVOGADOS

academiadoschamps.org
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TESTEMUNHOS | PARCEIROS

“É para nós um enorme orgulho poder fazer parte deste projeto de integração social
desde a sua fundação.
Com uma missão muito nobre e um trabalho diário incansável, a Academia dos
Champs inspira diariamente os nossos Champs a fazer mais e cada vez melhor e a ser
mais e maior. As oportunidades que proporcionam às crianças e jovens do projeto
têm de facto um impacto bastante positivo e significativo nas suas vidas.
Mais do que formar para aprender a vencer dentro dos courts, os nossos Champs
aprendem a vencer na vida. E aprendem-no da melhor forma, com bons exemplos,
numa instituição com profissionais de excelência e seres humanos fantásticos.
Pessoas de uma enorme generosidade e responsabilidade social.
O nosso muito obrigada!”
Mafalda Saraiva (Coordenadora)
ENTRECUL E6G

“A Academia dos Champs foi desde o início uma mais valia para as nossas crianças e
jovens do Centro Comunitário do Sobreiro. Desde sempre o desporto foi um veículo
para incentivar, disciplinar e criar valores nos praticantes, para que, quando
chegarem a adultos possam ser pessoas válidas, responsáveis e capazes de
transmitir esses mesmos valores.
Na Academia dos Champs esses valores são incutidos, quer pelos profissionais que
acompanham os jovens na atividade, quer pelos responsáveis da Academia dos
Champs, que quando nos visitam nos transmitem esses valores, através da sua
simpatia e carinho, motivando-nos a continuar com esta parceria.
Um projeto de grande valor que deve continuar por muitos e bons anos.”
Mário Figueiredo (Coordenador)
CENTRO COMUNITÁRIO VERMOIM SOBREIRO
SANTA CASA MISERICÓRDIA MAIA
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TESTEMUNHOS | ENTREVISTA
AMARILDO D’EÇA
Vencedor do Prémio Anual de Mérito 2015-2016
Há quanto tempo és aluno da Academia dos Champs e com que idade começaste?
Sou aluno há um ano e três meses e comecei com 12 anos.
Como é que ficaste a saber que existia a Academia dos Champs?
Através do Instituto D. Francisco Gomes.
Quantas aulas de ténis tens por semana e o que gostas mais de fazer nas aulas?
Tenho duas aulas por semana, cada uma com a duração de 60 minutos, e o que mais
gosto de fazer são jogos.
O que significa para ti a Academia dos Champs e o que te ensina além do ténis?
A Academia permite-me praticar um desporto de que gosto muito e de ir a torneios.
Um dos valores importantes que tenho aprendido é a respeitar os meus adversários e
a cumprir regras.
Se pudesses ter uma carreira no ténis, o que gostarias de ser?
Gostava de ser treinador, e se pudesse, na Academia a ensinar os mais novos um dia.
A Academia é muito competente a ensinar, o ambiente é muito bom e valorizam o
nosso empenho, e eu poderia partilhar com as outras crianças tudo o que tenho
aprendido.
Qual a importância que atribuis ao Prémio Anual de Mérito?
Estou muito feliz e contente, pois ao longo do ano tenho dado o meu melhor nos
treinos, e sabe sempre bem ter uma recompensa.

academiadoschamps.org
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TESTEMUNHOS | ENTREVISTA
SILVINA MENDES
Vencedora do Prémio Anual de Mérito 2015-2016
Há quanto tempo és aluna da Academia dos Champs e com que idade começaste?
Sou aluna há três anos e entrei quando tinha 13 anos.
Como é que ficaste a saber que existia a Academia dos Champs?
Depois de um segundo treino de ténis, foi o Mister Edu [um dos primeiros professores
da Academia dos Champs] quem me explicou o que era a Academia.
Quantas aulas de ténis tens por semana e o que gostas mais de fazer nas aulas?
Tenho duas aulas por semana e o que mais gosto é de jogar com os meus colegas.
O que significa para ti a Academia dos Champs?
É muito importante pois não pago nada e por isso dou muito valor à oportunidade
que nos dão. Ao praticar um desporto ajuda-me a estar mais ocupada, e acima de
tudo gosto muito de praticar desporto. Se tivesse um amigo que quisesse jogar, dizialhe para vir para a Academia pois oportunidades como esta não aparecem do nada.
Se pudesses ter uma carreira no ténis, o que gostarias de ser?
Se quisesse mesmo seguir a área do desporto, eu gostaria de ser tenista profissional.
Admiro o João Sousa e a Serena Williams. Também gostava de trabalhar na Academia
para poder ajudar outras pessoas, apesar de não ter muito jeito para ensinar
Qual a importância que atribuis ao Prémio Anual de Mérito?
É sempre importante sermos premiados pelo nosso empenho. No meu caso, o facto
de ter ganho um tablet, vai ajudar-me nas aulas de francês.
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UNIVERSO ADC

ADC EM 30 SEGUNDOS
OUTURELA

LOULÉ/QUARTEIRA

BICESSE

FARO

TRAJOUCE

ALCABIDECHE

MAIA

CASCAIS

169 ALUNOS
2.211 AULAS
DE TÉNIS EM 2016
ALUNOS FEDERADOS
PARCERIA COM
CLUBES DE TÉNIS
FORMAÇÕES ANUAIS DE
APANHA-BOLAS E JUÍZ-DE-LINHA
8 TREINADORES CREDENCIADOS
FEDERAÇÃO PORTUGUESA TÉNIS
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1. QUEM SOMOS
Fundada em 2009, a Academia dos Champs tem o estatuto de IPSS (Instituição
Particular de Solidariedade Social), assente num projecto de integração social,
independente, apolítico e sem fins lucrativos. Por via do ensino do ténis,
demonstramos os inúmeros benefícios de se encarar o desporto – bem como os
princípios e valores que lhe são intrínsecos –, como filosofia de vida.

2. MISSÃO
Promover a integração social, utilizando o desporto como ferramenta de capacitação
e de acompanhamento de crianças e jovens que sejam identificados como estando em
situação de vulnerabilidade social. Mais do que campeões de ténis, procuramos
formar CAMPEÕES PARA A VIDA!

3. DESTINATÁRIOS
Dos 6 aos 18
anos de idade

Indivíduos
socialmente
vulneráveis

Jovens e
crianças
sinalizadas

4. METODOLOGIA
Tendo como base o ensino do ténis, reflectindo os princípios e valores do desporto, a
Academia dos Champs incute nos seus alunos ferramentas de desenvolvimento
pessoal, social e profissional. Por essa via, cada criança e jovem é assim dotado de
meios para assumir o controlo de um percurso de vida que o levará a uma plena
realização enquanto pessoa adulta.

5. ÁREAS DE INTERVENÇÃO
INTEGRAÇÃO | EDUCAÇÃO | DESPORTO | SAÚDE | FORMAÇÃO | EMPREGABILIDADE

academiadoschamps.org

37

UNIVERSO ADC
6. PERFIL DOS ALUNOS
À procura de
OPORTUNIDADES
para vencer

Carentes de
MOTIVAÇÃO para uma
vida estruturada

RESIDENTES
na zona dos
núcleos

SINALIZADOS pelos
técnicos sociais

Com propensão para INSUCESSO e
ABANDONO escolar

7. PROBLEMAS IDENTIFICADOS
DESRESPEITO pela autoridade e pelo próximo
Falta de sentimento de PERTENÇA A GRUPOS
ESCASSEZ DE FERRAMENTAS de desenvolvimento pessoal
Dificuldade em aceitar a CRÍTICA
RESPOSTAS INSUFICIENTES para a prática desportiva entre as populações
Resistência ao cumprimento de ROTINAS e REGRAS
Incapacidade para assumir COMPROMISSOS
INSUCESSO ESCOLAR | Desmotivação | Exclusão Social
Exposição a modelos de CONDUTA DESVIANTE
Dificuldade de EMANCIPAÇÃO e DEPENDÊNCIA FAMILIAR prolongada

8. O QUE PODEMOS FAZER?
Na Academia dos Champs acreditamos que, ao trabalhar a confiança e a auto-estima
dos alunos, encontramos a solução para grande parte dos problemas identificados,
reforçando competências pessoais e sociais com vista à autonomia.
Demonstramos aos destinatários do projecto, que o desporto não olha a classes
sociais, origens ou circunstâncias de vida de cada indivíduo. Premeia sim o esforço, os
atletas dedicados e a excelência no desempenho de cada um – potenciando hábitos
de vida saudável e o desenvolvimento pessoal, familiar e ocupacional de indivíduos em
situação de vulnerabilidade.
38
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9. VALORES E PRINCÍPIOS TRANSMITIDOS
O desporto transmite valores de trabalho em equipa, competição saudável, respeito,
normas de conduta e muitos outros princípios. Utilizar, neste caso a prática do ténis,
como ferramenta é uma forma inovadora de incutir linhas orientadoras nos jovens,
ajudando a combater problemas do quotidiano, que se agravam com a situação
económica e social em que vivem habitualmente.
RESILIÊNCIA | O desporto, com os desafios que lhe são inerentes, potenciam a
capacidade dos jovens testarem os seus próprios limites, contribuindo para
aumentar a sua capacidade de superação.
DISCIPLINA | A dedicação e o treino promovem acções de boa conduta entre os
jovens.
RESPEITO | O trabalho de equipa e a competição saudável promovem o respeito
pelo próximo.
IGUALDADE | O desporto não distingue classes sociais, origens ou circunstâncias
de vida. Premeia sim, o esforço e a dedicação.
INTEGRAÇÃO | O desporto permite esbater as diferenças e promover a
tolerância entre os jovens.
AUTO-ESTIMA | A prática do desporto e a procura da superação potenciam a
confiança e o amor próprio.
PERSISTÊNCIA | A prática desportiva ajuda os jovens a definir metas e a alargar
os seus horizontes.
RIGOR | O cumprimento de regras e a definição de objectivos incute nos jovens o
sentido do rigor e da dedicação.
COMPANHEIRISMO | O trabalho de equipa e a partilha de momentos cria
relações de amizade e confiança.
ALEGRIA | O desporto oferece um rumo alternativo para uma vida estruturada,
capaz de retirar os jovens de ambientes de risco.

academiadoschamps.org

39

UNIVERSO ADC
10. METAS PERMANENTES

SUSTENTABILIDADE
DO PROJECTO
CRIAÇÃO DE
MECANISMOS DE
COMPROMISSO NOS
JOVENS

FOMENTO E
DINAMIZAÇÃO DE
FERRAMENTAS
MEDIDORAS DE
IMPACTO

40

Reforço da gestão
de respostas na
SAÚDE, EDUCAÇÃO,
FORMAÇÃO e
EMPREGABILIDADE

MANUTENÇÃO
REGULAR DE
NOVOS DESAFIOS E
SEU CUMPRIMENTO

academiadoschamps.org

MANTER NÍVEIS DE
EXCELÊNCIA NO
ENSINO DO TÉNIS E
PEDAGOGIA
ASSOCIADA

CONSOLIDAÇÃO E
CRESCIMENTOS
DOS NÚCLEOS
EXISTENTES

UNIVERSO ADC
11. RECURSOS NECESSÁRIOS
HUMANOS

INFRAESTRUTURAS

FINANCEIROS

DONATIVOS FINANCEIROS
DONATIVOS EM GÉNEROS
BENS E SERVIÇOS PRO BONO

DIRECÇÃO
EQUIPA TÉCNICA
OPERAÇÕES

PARCEIROS

A rede de parceiros, sendo transversal ao projecto da Academia dos Champs,
sustenta a continuidade do mesmo. Os donativos são, contudo, variáveis, impondo-se
um esforço constante de toda a Equipa em prol da sua continuidade e natural
alargamento do conjunto de parcerias.
Apesar do carácter essencial do apoio financeiro, é igualmente importante contar com
a regular doação de bens e serviços prestados por alguns dos parceiros –
colmatando assim a escassez de recursos próprios em áreas diversas, bem como de
materiais e equipamentos que permitam a melhoria e manutenção das condições de
treino dos alunos.

12. MODO DE ACTUAÇÃO
PARCEIROS SOCIAIS e
ENTIDADES PÚBLICAS

PARCEIROS FUNDADORES e
OUTROS MECENAS

Essenciais na ligação entre o
projecto e os alunos, fazendo a
primeira triagem e identificação
dos jovens a abranger.

Apoios com donativos financeiros,
bens e serviços – e ainda a
valiosa partilha de network,
know-how e experiência.

academiadoschamps.org
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13. COMO RESOLVEMOS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR E MONITORIZAÇÃO
Uma ligação estreita e permanente com técnicos de acção social e estabelecimentos
de ensino é fulcral para o sucesso do projecto. A partilha de informações é feita
trimestralmente, permitindo dessa forma aliar a avaliação que é feita em relação à
prática desportiva com o desempenho dos alunos na sua vida escolar.
O facto de assumirmos um papel significativo na calendarização das actividades extracurriculares dos jovens, atribui-nos uma responsabilidade acrescida, mas que ao
mesmo tempo permite reforçar o trabalho que é efectuado nas escolas dos alunos.
Das várias ferramentas motivacionais oferecidas aos nossos alunos, destacamos a
atribuição do PRÉMIO ANUAL DE MÉRITO – especialmente pensado para a obtenção
dos melhores resultados ao nível do sucesso escolar. Conjugando o desempenho
desportivo, académico e comportamental, premeiam-se os alunos mais dedicados do
ano lectivo, reconhecendo assim o seu empenho e capacidade de superação.
Em simultâneo, são desenvolvidas parcerias ao longo do ano (ex. Academia do
Futuro), que promovam também um melhor desempenho escolar, nomeadamente
através de tutores individuais para alunos previamente identificados pelos técnicos
sociais e que apresentem maiores dificuldades ao nível da metodologia de estudo e
comportamentos.
ANO LECTIVO

MASCULINO

NÚCLEO

FEMININO

NÚCLEO

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Fábio
Rafael
Lourenço
Amarildo

Outurela
Trajouce
Outurela
Faro

Jéssica
Matilde
Rafaela
Silvina

Bicesse
Trajouce
Bicesse
Outurela

Continua...
42

academiadoschamps.org

UNIVERSO ADC
INTEGRAÇÃO SOCIAL
A aposta numa modalidade pouco acessível, sem expressão nos planos curriculares e
com escassa penetração nos bairros de actuação da Academia dos Champs, permite
ao projecto colocar em prática a máxima do “DESPORTO PARA TODOS” – no caso em
particular, demonstrando que o ténis pode ser praticado por todos os jovens.
No trabalho quotidiano, a integração dos alunos é feita por via de diversas
actividades, organizadas pela Academia dos Champs ou parceiros associados, como
sejam:
Integração em aulas de ténis fora do projecto (Ace Team e CIF)
Torneios e clínicas de ténis
Tarefas de gestão em eventos solidários (WAT Cup BNP Paribas e Teen Alive Aid)
Apanha-bolas no Millennium Estoril Open e Campeonato Nacional Absoluto

DESENVOLVIMENTO PESSOAL, SOCIAL E EMOCIONAL
Em simultâneo ao acompanhamento da evolução desportiva dos alunos, durante os
treinos também dotamos os jovens de ferramentas que ajudem a desenvolver as
características pessoais e sociais, levando-os a ser melhores adultos. O compromisso
com as aulas de ténis, pelo menos duas vezes por semana, e os objectivos constantes
que lhes são apresentados, permitem incutir valores de disciplina, persistência,
dedicação e resiliência – que por sua vez potenciam a auto-estima, o amor próprio e
a confiança.
As aulas de ténis proporcionam um contexto diferente daquele em que, normalmente,
são transmitidas lições aos jovens, ajudando a quebrar algumas barreiras. A
informalidade e a forte ligação criada entre professores e alunos, reforçadas pelo
carácter individual da modalidade, permitem os ensinamentos técnicos, mas também
um maior e mais eficaz desenvolvimento da vertente emocional dos jovens.

Continua...
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UNIVERSO ADC
EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E SAÍDAS PROFISSIONAIS
A par da monitorização feita ao seu desempenho escolar, os alunos da Academia dos
Champs, por via do apoio institucional que a Federação Portuguesa de Ténis oferece
ao projecto, têm acesso privilegiado a acções de formação na área do ténis. Por essa
via, ficam dotados de capacidades e ferramentas que podem ser determinantes para
uma vida profissional bem sucedida – tanto dentro como fora do âmbito da Academia
dos Champs.
Curso de Treinador de Ténis FPT
Curso de Árbitro de Ténis FPT
Formação Apanha-bolas e Juízes-de-linha Millennium Estoril Open

Se conseguirmos integrar os alunos profissionalmente num projecto do qual eles
próprios beneficiaram, encerra-se um ciclo de capacitação dos jovens – que
naturalmente procuramos replicar noutras organizações ligadas à modalidade do
ténis (ex. clubes), com as quais encetamos parcerias estratégicas.
O melhor exemplo que até hoje conseguimos colocar em prática, foi personificado em
2016 no aluno Fábio Cruz que, ao abrigo do programa Tempo Jovem da Câmara
Municipal de Oeiras, cumpriu um estágio remunerado de três meses, assumindo a
função de assistente do Professor António Semedo no núcleo Pinto Basto, na
Outurela.
SAÚDE E PROMOÇÃO DE UMA VIDA ACTIVA E SAUDÁVEL
A prática desportiva regular combate o sedentarismo, a obesidade infantil e ajuda a
que os jovens evitem comportamentos desviantes, como sejam o consumo de drogas
ou a criminalidade.
Desse modo, procura-se que cada aluno tenha, pelo menos, duas aulas de ténis por
semana (ou mais, consoante a adequação ao calendário escolar), integrando os
jovens em grupos pequenos e homogéneos, sempre respeitando o nível técnico e
idade, maximizando a sua evolução e qualidade das aulas.

Continua...
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UNIVERSO ADC
SAÚDE E PROMOÇÃO DE UMA VIDA ACTIVA E SAUDÁVEL
Junto com a prática regular desportiva, e por via do protocolo celebrado com a
Federação Portuguesa de Ténis, os alunos da Academia dos Champs devidamente
filiados ficam desde logo abrangidos pelo seguro de saúde desportivo.
Em momento prévio, e para que a filiação possa de facto ocorrer, a parceria na área
da saúde com o Grupo José de Mello permite aos alunos da Academia dos Champs a
realização dos exames médicos desportivos na rede de Hospitais CUF.
No dia-a-dia da Academia dos Champs, todos os núcleos estão devidamente
equipados com kits de primeiros socorros, fruto do protocolo celebrado com as
Farmácias Silveira – que estendem o seu apoio ao projecto disponibilizando
medicamentos de venda livre ou com receita médica a todos os alunos que assim
necessitem dos mesmos.

RESULTADOS CONCRETOS DO TRABALHO EFECTUADO
MAIOR
MOTIVAÇÃO

MELHORIA
COMPORTAMENTAL
COM MAIOR
AUTODOMÍNIO DOS
JOVENS

ALUNOS MAIS
PARTICIPATIVOS

REFORÇO NA CONFIANÇA
E INTERACÇÃO COM OS
OUTROS

MELHOR ACEITAÇÃO
DA AUTORIDADE
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CONTÍNUA EVOLUÇÃO
TÉCNICA
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EQUIPA TÉCNICA
COORDENAÇÃO E MODO DE ACTUAÇÃO
A supervisão de toda a área técnica da Academia dos Champs é assegurada pelo
director técnico Miguel Plantier que, juntamente com o director de operações do
projecto, Francisco Alvim, acompanha a actividade de todos os núcleos, reportada em
relatórios trimestrais. A coordenação dos núcleos é feita no terreno – sendo que os
centros de treino na região norte e sul do país, são visitados, pelo menos, uma vez
por mês –, com reuniões periódicas junto da equipa de treinadores e todos os
parceiros sociais da Academia dos Champs.

TREINADORES
Todos os professores da Academia dos Champs estão devidamente credenciados pela
Federação Portuguesa de Ténis, oferecendo dessa forma uma garantia de qualidade
no ensino do ténis – seguindo as normativas do programa “Play and Stay” da
International Tennis Federation. A juntar à competência técnica, os treinadores
apresentam um perfil de acentuado cariz pedagógico, por forma a responder aos
diversos desafios que surgem no dia-a-dia com os alunos da Academia dos Champs.
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Miguel Plantier

António Semedo

Paulo Pedro

Pedro Peixoto

Raúl Lazlo

João Marques
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Ângelo Orge

Diogo Moura

NÚCLEOS
PINTO BASTO/OUTURELA
Abertura | 2009
Professor | António Semedo
Parceiro Social | Entrecul E6G

48 alunos
814 horas

PERFIL DA ÁREA DE ACTUAÇÃO
Elevada taxa de desemprego entre a população;
Elevado grau de analfabetismo, com grande parte da população a ter
frequentado apenas o 1º ciclo;
Moradores do bairro, na maioria provenientes de Cabo Verde, Angola, GuinéBissau e zonas diversas de Portugal.
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NÚCLEOS
BICESSE
Abertura | 2011
Professor | Paulo Pedro
Parceiro Social | Aldeias de Crianças SOS

22 alunos
282 horas

PERFIL DA ÁREA DE ACTUAÇÃO
Núcleo inserido no projecto das Aldeias de Crianças SOS;
O trabalho do parceiro social assenta no fortalecimento das relações em famílias
vulneráveis, apoiando o desenvolvimento da criança até que se torne autosuficiente e fique plenamente integrada na sociedade;
Os técnicos sociais, responsáveis pelo acompanhamento das famílias criadas nas
Aldeias de Crianças SOS, são o elo de ligação à Academia dos Champs.
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NÚCLEOS
TRAJOUCE
Abertura | 2012
Professor | Raúl Lazlo, António Semedo, Diogo Moura
Parceiro Social | Espaço Mais Perto

22 alunos
302 horas

PERFIL DA ÁREA DE ACTUAÇÃO
Zona urbanisticamente envelhecida, apesar do crescimento significativo em 1997
por ocasião do Empreendimento PER, embora algo desordenado;
População mais antiga é, na sua grande maioria, de naturalidade portuguesa, a
que se juntam os restantes agregados, maioritariamente de origem africana;
Demograficamente, revela um maior rejuvenescimento na base da pirâmide etária
quando comparado com as restantes freguesias do concelho.
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NÚCLEOS
MAIA
Abertura | 2013
Professor | Pedro Peixoto
Parceiro Social | Santa Casa da Misericórdia da Maia

25 alunos
244 horas

PERFIL DA ÁREA DE ACTUAÇÃO
Primeiro núcleo integrado num clube de ténis, fomentando assim o contacto
entre jovens oriundos de meios diferentes – e permitindo o alargamento de
horizontes para além do bairro onde residem;
Complexo Municipal de Ténis da Maia é um dos melhores centros do país para o
desenvolvimento da modalidade e formação dos escalões mais jovens;
Elevada taxa de desemprego (14,1%), provoca dificuldades acrescidas às
famílias, originando natural desinvestimento na educação e no acesso à prática
desportiva.
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NÚCLEOS
ALCABIDECHE
Abertura | 2014
Professor | Paulo Pedro
Parceiro Social | Escola Básica 2º-3º Ciclo Alcabideche

25 alunos
257 horas

PERFIL DA ÁREA DE ACTUAÇÃO
Inaugurado com o apoio da Fundação Aga Khan, surgiu o primeiro núcleo
integrado em contexto escolar, abrangendo as zonas de Adroana, Cruz Vermelha
e Alcoitão;
Dependendo das condições meteorológicas, possibilidade de as aulas serem
dadas ao ar livre (com iluminação artificial) ou em ambiente fechado (pavilhão
também iluminado);
Relacionamento directo entre corpo docente e professor de ténis, permite um
contacto regular e eficaz para a prossecução dos objectivos do projecto.
academiadoschamps.org
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NÚCLEOS
LOULÉ
Abertura | 2014
Professor | Ângelo Orge
Parceiro Social | Escola Dra. Laura Ayres

7 alunos
59 horas

PERFIL DA ÁREA DE ACTUAÇÃO
Núcleo inaugurado com o apoio da Fundação António Aleixo e com o
envolvimento da Câmara Municipal de Loulé;
Face ao elevado número de alunos na escola, e o apoio dado pela mesma ao
projecto, potenciou-se o contacto directo com os coordenadores pedagógicos,
permitindo a integração do núcleo no complexo escolar;
Área geográfica bastante afectada pelo elevado número de desempregados
(15,1%) em consequência da sazonalidade da própria região.
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NÚCLEOS
FARO
Abertura | 2015
Professor | João Marques
Parceiro Social | Instituto D. Francisco Gomes

7 alunos
95 horas

PERFIL DA ÁREA DE ACTUAÇÃO
Núcleo inaugurado com o apoio directo da Associação de Ténis de Algarve;
A motivação e o alinhamento do professor João Marques com a missão da
Academia dos Champs, foi outro dos motores que levou à concretização e
expansão de mais uma fase do projecto na região sul do país;
Sendo uma problemática extensível a todo o Algarve, a sazonalidade da região
faz com que a taxa de desemprego seja muito elevada, com os problemas e
desinvestimento daí decorrentes no que respeita a educação e desporto.
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NÚCLEOS
CASCAIS
Abertura | 2015
Professor | Paulo Pedro
Parceiro Social | Liceu de Cascais

13 alunos
158 horas

PERFIL DA ÁREA DE ACTUAÇÃO
O último dos actuais oito núcleos da Academia dos Champs nasceu da
conjugação de esforços entre a escola e o projecto de integração social;
Com a proximidade geográfica de Trajouce e Alcabideche, foi possível consolidar
o trabalho já iniciado na zona, aumentando o número de alunos abrangidos;
Pelo facto de estar enquadrado no Liceu de Cascais, este núcleo possibilita um
cruzamento de informação mais célere com a consequente proximidade entre
corpo docente e professor de ténis.
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NÚCLEOS
EVOLUÇÃO | AULAS DE TÉNIS EM NÚMERO DE HORAS
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O presente gráfico demonstra a evolução do número de aulas de ténis dadas na
Academia dos Champs entre 2010 e 2016 – com o consequente crescimento a
permitir ultrapassar já a marca das 10.000 aulas de ténis!
Em 2016, com o projecto devidamente consolidado e expandido a todo o território de
Portugal Continental, registou-se um ligeiro decréscimo no total de aulas, justificado
pelo facto do ano lectivo 2016-2017 se ter iniciado sem a actividade regular dos
núcleos de Loulé e Liceu de Cascais – “compensados”, todavia, com o início do
processo de abertura de dois novos núcleos da Academia dos Champs.

169 ALUNOS
ENTRE OS
6 E OS 18
ANOS

OITO
NÚCLEOS EM
TODO O PAÍS
10.058
AULAS EM
SETE ANOS
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ESTRUTURA
PREPARADA
PARA 200
ALUNOS
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AVALIAÇÕES
CRITÉRIOS E MÉTODOS
A avaliação dos alunos é levada a cabo por técnicos sociais (a nível comportamental),
treinadores (técnico) e corpo docente (académico), sendo a mesma realizada com
base numa escala idêntica – de 1 a 5 –, facilitando a análise comparativa e
agregação dos diferentes resultados.
No campo técnico, as avaliações são levadas a cabo pela equipa de treinadores da
Academia dos Champs, considerando o nível do aluno e o desempenho nas várias
vertentes do jogo, seja em ambiente de aulas ou torneios.
EXCELENTE
ACIMA DO OBJECTIVO
CUMPRE O OBJECTIVO
ABAIXO DO OBJECTIVO
MUITO ABAIXO DO OBJECTIVO
As avaliações em termos emocionais são sempre efectuadas em conjunto com os
parceiros sociais de cada núcleo e as escolas – sendo que dentro da análise dos
treinadores da Academia dos Champs atenta-se na capacidade de concentração dos
alunos, sua motivação, atitude em grupo, tolerância à adversidade, resiliência e
empenho.
O acompanhamento do desempenho escolar dos alunos é outra das prioridades
constantes da Academia dos Champs, com as notas de final de ano a sustentarem a
análise global efectuada. A monitorização, essa, é feita em cada período do ano
lectivo, adoptando-se modelos específicos de actuação, conforme as idades dos
alunos, para que a sua motivação seja constante ao longo do ano lectivo.
Muito importante notar que cada núcleo vive a sua própria realidade, que
obrigatoriamente tem de ser tida em conta e acompanhada de forma distinta.
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AVALIAÇÕES
RESULTADOS
O padrão dos resultados apurados em anos recentes tem permitido constatar uma
regularidade nas médias alcançadas, e sem diferenças significativas entre os vários
núcleos da Academia dos Champs.
Nos desempenhos académicos e técnicos dos alunos da Academia dos Champs, o
núcleo de Trajouce apresenta as médias mais elevadas (3,74 e 3,79), seguido de
perto pelos valores médios apurados na Outurela (3,41 e 3,49).
12
10

0

Cascais

Académica
Faro

2
Loulé

Técnica

Alcabideche

4

Maia

Comportamental

Trajouce

6

Bicesse

MÉDIA DE AVALIAÇÕES
NÚCLEOS
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A nível comportamental, cuja avaliação engloba as vertentes de assiduidade,
disciplina, atitude e empenho no trabalho do dia-a-dia da Academia dos Champs,
verifica-se uma melhoria evidente nos valores médios alcançados – com destaque
natural para a marca de 4,15 registada em Alcabideche.
Bicesse e Trajouce, apuraram respectivamente médias de 3,82 e 3,72, levando a crer
que o compromisso e dedicação dos alunos ao projecto cresce sustentadamente ao
longo dos anos.
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AVALIAÇÕES
MEDIÇÃO DE IMPACTO
É porventura dos maiores desafios que a Academia dos Champs enfrenta, para o qual
é necessário envolver, não só os alunos, mas também a comunidade na qual se
inserem, em especial as suas famílias. Só com o apuramento de dados concretos se
torna possível avaliar e melhorar o impacto que o trabalho realizado tem na vida dos
alunos.
Uma das ferramentas utilizadas, passa pela realização de inquéritos de impacto –
com uma escala de valores de Muito Fraco (1) a Excelente (5) –, com o objectivo de
envolver e conhecer cada vez melhor as pessoas que detêm um papel fundamental de
complemento à actuação da Academia dos Champs.

O QUE SE PRETENDE APURAR
Grau de dedicação que os Pais sentem por parte dos alunos
Benefícios proporcionados pelas aulas de ténis e em que situações
Desejo de continuação do projecto por parte dos Pais
Feedback recolhido em casa sobre a própria modalidade
Como avaliam a qualidade do projecto e papel pedagógico do professor
Melhoria do aproveitamento escolar por parte dos alunos

RESUMO
Dos dados apurados, destacam-se a motivação para a prática desportiva (57%) e
rotinas de vida saudável (76%), entre os benefícios principais que os alunos recolhem
da Academia dos Champs. Aproxidamente 30 por cento dos Pais ou Encarregados de
Educação, consideram também haver uma melhoria comportamental dos alunos –
consequência que se torna mais expressiva, quanto maior o tempo de actuação do
projecto nas comunidades em que está inserido.
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ADC NOS MEDIA

ADC NOS MEDIA

RR Olá Manhã | Março 2016

O Jogo Online | Março 2016
60
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ADC NOS MEDIA

Record Online | Março 2016

Ténis Portugal | Março 2016
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ADC NOS MEDIA

Federação Portuguesa de Ténis | Abril 2016

Directório Sector 3 | Abril 2016
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ADC NOS MEDIA

A Bola | Abril 2016
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ADC NOS MEDIA

Sporting Clube de Portugal | Agosto 2016

Observador | Agosto 2016

Bola Amarela | Agosto 2016
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ADC NOS MEDIA

TSF | Abril 2016
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ADC NOS MEDIA

Newsletter Fondation Lacoste | Novembro 2016

NewsFarma | Agosto 2016
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ADC NOS MEDIA

Jornal da Região | Julho 2016

RFM Rocha no Ar | Abril 2016

academiadoschamps.org

67

ADC NOS MEDIA

RTP – Agora Nós | Abril 2016

Sporting TV | Setembro 2016
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ADC NOS MEDIA

A Bola TV | Outubro 2016

RTP 2 | Outubro 2016

Vital Health | Agosto 2016
academiadoschamps.org
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DONATIVOS

DONATIVOS
BENS OU EQUIPAMENTOS
Raquetes, bolas de ténis, vestuário diverso ou até mesmo calçado – serão utilizados
pelos nossos alunos durante as aulas de ténis e nas mais variadas acções nas quais
venham a participar. As doações podem ser entregues em qualquer núcleo da
Academia dos Champs, ou então num dos nossos clubes solidários: Carcavelos Ténis
ou CIF (Tennis Shop).
Faça o seu donativo escrevendo para geral@academiadoschamps.org ou através de
mensagem privada em fb.com/academiadoschamps.

APOIO FINANCEIRO
Donativos regulares ou pontuais em género monetário permitem à Academia dos
Champs fazer face às necessidades inerentes à sua actividade, como sejam o
pagamento das mais de 2.200 aulas de ténis dadas por ano.

IBAN PT50 0010 0000 5277 6930 0014 8

CONSIGNAÇÃO IRS
Com o preenchimento do Quadro 11, no Modelo 3, com o NIPC 509 250 319, pode
também contribuir para o projecto da Academia dos Champs e sem gastar um
cêntimo. A colecta do IRS referente a 2014, permitiu angariar um total de 3.228
euros, possibilitando que 14 dos nossos alunos tivessem durante um ano 269 aulas
de ténis. Dúvidas podem ser esclarecidas em geral@academiadoschamps.org

APADRINHE UM CHAMP
Sabia que com apenas 200 euros pode garantir um ano de aulas de ténis para um
aluno da Academia dos Champs? Se não puder ajudar sozinho, junte um grupo de
amigos e faça verdadeiramente a diferença na vida de um Champ. Envie o seu
donativo para geral@academiadoschamps.org
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LOJA SOLIDÁRIA
VESTUÁRIO
Igualmente com o objectivo de recolher o maior número de apoios para o projecto, a
Academia dos Champs tem uma gama de produtos solidários, cujo valor das vendas
reverte integralmente para as actividades diárias dos alunos.
Ainda referente à colecção antiga, mantemos a venda de t-shirts e sweat-shirts – com
tamanhos limitados –, estando já disponível a nova gama de bonés solidários com o
logótipo mais recente da Academia dos Champs.

PULSEIRAS
Sob o lema “Aprender a Vencer”, a Academia dos Champs voltou a apostar na venda
de pulseiras em silicone, disponíveis em quatro cores – cinzento, branco, azul e cor
de rosa –, cada uma com o valor simbólico de 2 euros.

VOUCHERS
Para além da possibilidade de poder apadrinhar um aluno da Academia dos Champs
com um voucher de 200 euros, todos os interessados podem igualmente adquirir um
pack de 5 aulas de ténis num dos núcleos do projecto. A forma perfeita de praticar
desporto, ou levar um amigo a fazê-lo, com a vantagem do gesto solidário que faz
toda a diferença na vida dos nossos alunos.
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CONTACTOS
EQUIPA
Francisco Alvim | Secretário-Geral | falvim@academiadoschamps.org
Inês Abreu | Gestão de Parcerias | iabreu@academiadoschamps.org
Pedro Carvalho | Comunicação | pcarvalho@academiadoschamps.org
Donativos e Informações | geral@academiadoschamps.org

MORADA
Sede | Rua Barata Salgueiro, 30 7º Esq 1250-044 Lisboa
T. +351 21 359 21 80 | F. +351 21 359 21 89

INTERNET E REDES SOCIAIS
www.academiadoschamps.org
facebook.com/academiadoschamps
instagram.com/academiadoschamps
youtube.com/user/adchamps
vimeo.com/academiadoschamps

OBRIGADO A TODOS!
academiadoschamps.org
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