Primus inter Pares
Distinção especial da Direcção da ATPorto
“Nada é possível sem as pessoas, nada é duradouro sem as instituições”
Jean Monnet
Distinguir o trabalho e dedicação daqueles que oferecem o seu melhor ao ténis de
Portugal é sempre um acto de justa e merecida gratidão, que deve ficar registado na história
da modalidade. O bom exemplo destas condutas deve ser expresso e reconhecido
publicamente, para que sirva de modelo e referência para toda a comunidade tenística.
Por isso, desde a sua fundação (1981),os seus Estatutos prevêem que a Assembleia
Geral pode atribuir o galardão de “Associado de Mérito” e, em 2008, a Direcção instituiu a
distinção “Primus inter Pares”. Esta é uma distinção para aqueles que se distinguem
entre os iguais, que encarnam o exemplo para os demais e para as gerações vindouras,
numa modalidade de presença centenária nesta região, mas sempre em constante evolução.
Estamos convictos que, só as instituições com memória estão predestinadas a ter
uma vida longa e prestigiada. Assim, com este registo de gratidão, a ATPorto pretende ser
uma instituição com memória, orientadora do desenvolvimento da sua actividade.
Ao longo da sua existência, a ATPorto tem contado com a colaboração de diversas
pessoas e instituições, que têm sido decisivas para o grande desenvolvimento da actividade
do ténis nesta região. Comprovadamente, os Clubes e jogadores desta região têm sido
os grandes beneficiados pela excelência do contributo de alguns, ao longo destes anos
Não queremos deixar de ter uma palavra especial, também, para todos em geral
(Clubes, Jogadores, Treinadores, Árbitros, Dirigentes, Colaboradores, Patrocinadores
e Torneios) que, com dedicação e entusiasmo, têm colaborado nas actividades e
projectos da ATPorto durante todos estes anos, alguns dos quais já não estão entre nós
mas que recordamos com grande saudade.
Com estes casos de destacada contribuição, podemos com segurança afirmar que na
região da ATPorto, todos juntos, constituímos de uma forte equipa de trabalho, que
marca o ritmo do ténis nacional e que orgulhosamente é referência na caracterização
do ténis de Portugal.
Assim, com estas pessoas e estas instituições, na ATPorto as dificuldades acabam por
ser aliciantes desafios.
CLUBE:
2008 – Clube de Ténis do Porto
2009 - Sport Club Alberto Sousa
2010 – Clube de Ténis de Braga

2011 – Clube de Ténis de Viana
2012 – Club Sportivo Nun’Álvares

JOGADOR:
2008 - Leonardo Tavares
2009 – Maria João Koehler
2010 – João Sousa

2011 – Margarida Moura
2012 – Rita Vilaça

ARBITRAGEM:
2008 - Paulo Oliveira
2009 – José Reis
2010 – Rogério Santos
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2011 - Carlos Meirinhos
2012: Miguel Leal

COLABORADOR:
2008 - Nuno Santos Costa
2009 - Manuel Moreira (SCAS-Miramar); Manuel Lopes (CTPorto); Emanuel Cardoso
(CTBraga)
2010 - António Santos Vieira

2011
2012

- José Carlos Santos Costa
- Pedro Keul

TREINADOR:
2008 - Pedro Lhorca
2009 – Paulo Gavina
2010 – Alberto Miguel Pereira

2011 - Luis Novais
2012 – António Moreira

DIRIGENTE:
2008 – Guilherme Lopes (Associação de Ténis de Leiria)
2009 - Vasco Costa (Clube de Ténis do Porto)
2010 – Manuel Ribeiro da Costa (Estrela e Vigorosa Sport)

2011 - José Luis Ameneiro Valle (Federación Gallega de Ténis)
2012 – Pedro Salinas de Moura (Federação Portuguesa de Ténis)

PROVAS:
2008 - SOLVERDE CUP – Associação Portuguesa de Management
2009 – Paulo Cardoso
2010 – Jorge Lopes

2011 – Taça Maia Jovem
2012 – Amarante Ladies Open

PARCEIRO:
2008 - VICTORIA –Seguros
2009 – SMASHEVENTS, Lda.
2010 – PORTO LAZER, EM

2011 - Associação de Ténis de Aveiro
2012 – Faculdade de Desporto, Universidade do Porto (FADE-UP)

CONSULTOR:
2008 - José Carlos Bessa Meneses
2009 – Vítor Cabral
2010 – José Maia

2011 – Manuel Godinho
2012 – Fernando Diaz Pena
29 – Outubro – 2012
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