Lisboa, 13 de Maio de 2013

ENTREVISTA A MARCO SIMÕES DA SILVA
Marco Simões da Silva, acumula funções de Diretor Técnico e professor de ténis do Clube
Moinhos do Mar desde 2008.
Desde o inicio da temporada 2012/2013, Marco e a Escola de Ténis contam com o apoio
do professor Marco Gomes Pereira, Treinador Grau I da FPT/IDPJ. Os dois, formam a
equipa técnica do clube.
Têm como principal objectivo o ensino da modalidade em todos os escalões etários a
partir dos 4 anos de idade. Procuram, pela via do desporto, melhorar as capacidades
individuais ao nível do desenvolvimento físico, psíquico e social.
O Clube está sediado no Aldeamento Moinhos do Mar, na Ericeira, com dois campos de
ténis de piso rápido, balneários, loja, bar com esplanada e salão de jogos.
O Clube conta com 25 atletas federados, 11 dos quais pertencem ao Grupo Juvenil, 2 ao
Grupo Sénior e os restantes 12 atletas fazem parte do Grupo de Veteranos.
Fale-nos um pouco sobre o Clube Moinhos do Mar.
CMM O Clube prima por um relacionamento de proximidade com os seus atletas, não só
porque assim o desejamos como também devido à sua localização, integrado num
condomínio fechado, mas de acesso ao público em geral.
O ambiente é, sem dúvida, o melhor possível, o que torna a prática da nossa modalidade
ainda mais agradável.
O melhor exemplo é o nosso torneio escada, faz com que todos os atletas se conheçam
e, mesmo em ambiente competitivo, se divirtam uns com os outros.
Quais as maiores dificuldades que sentem estar a enfrentar em 2012/2013?
CMM É sem duvida uma época no mínimo atribulada que faz com que haja diminuição de
atletas activos no clube mas, talvez por aquilo que descrevi acima. Os atletas que se
mantêm no clube, utilizam o clube como um escape aos “desaires diários” que esta crise
nos trás. O desporto faz libertar o stress e mantêm-nos bem com nós próprios.
Como vê a relação dos clubes com a ATL? E com a Federação Portuguesa de
Ténis?
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CMM Bem… a relação com a ATL e com a Federação Portuguesa de Ténis limita-se à
recepção de poucos e-mails reencaminhados pela Associação de Ténis de Lisboa, e
absolutamente nada mais, o que é muito pouco.
Como vê a situação do Ténis Nacional no actual contexto e panorama
económico/financeiro e social?
CMM Devido à mentalidade geral do “português”, a primeira coisa a “cortar” é no
desporto, relegando para segundo plano o bem-estar físico e psíquico, esta situação
verifica-se em todas as modalidades, não só no ténis. No entanto, acho que o aumento de
atletas profissionais, e obviamente os seus resultados internacionais, mesmo com o
pouco mediatismo, tem tornado o ténis uma modalidade mais conhecida e procurada
pelos mais novos e não só…
Tendo como objectivo o ensino da modalidade, a partir dos 4 anos, terá certamente
alguns atletas que queiram competir. Como sabe está a decorrer a 2ª Edição do
Circuito ATL Mini Tour 2013, têm algum atleta a competir neste circuito? Se sim,
quem e qual o comportamento? Se não, porquê?
CMM Não. Porque o nosso atleta que compete a “sério” nesse escalão teve resultados
muito bons no ano passado. Por isso está a competir no escalão acima.
Torneios Federados ou Sociais? Ténis Federado ou Ténis Social? Sabemos que
organiza torneios e eventos sociais no clube, com grande adesão, para quando um
torneio oficial?
CMM Organizamos vários torneios sociais de vários escalões, e familiares e até temos um
torneio exclusivamente jogado com raquetes de madeira.
Temos também um torneio dedicado a um atleta que, infelizmente, faleceu, e estamos a
tentar, homenageando-o, e torna-lo já no próximo ano num torneio Oficial com Prize
Money.
Uma questão final, sendo o vosso clube tão perto do mar e da praia, usufruindo de
condições privilegiadas, o ensino da modalidade de Ténis de Praia não é uma
hipótese viável e a explorar?
CMM Indiscutivelmente é uma vertente que queremos e vamos explorar, não só no ensino
como também trazendo um dos torneios oficiais para as nossas belas praias.
Em nome da Associação de Ténis de Lisboa, agradecemos a sua colaboração,
desejamos-lhe as maiores felicidades. Prometemos continuar acompanhar bem de perto o
vosso clube.
João Pereira
Departamento Comunicação e Imagem
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