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GEZA TOROK

HISTÓRIA

• A Escola de Ténis do CTE, foi criada há cerca de 60 anos,
sendo uma das mais antigas do País;
• Desde essa data que a nossa Escola está diretamente
ligada ao nome de Geza Torok, um dos impulsionadores
desta e a grande figura que, durante mais de 60 anos, foi
responsável pelo seu desenvolvimento;
• No decorrer de todo este tempo, o Mestre Geza Torok,
teve sempre a seu lado o Professor Olívio Silva, que
ainda hoje leciona no CTE, o qual teve um papel
fundamental em todo o processo.
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• Os jovens do CTE foram sempre uma presença constante nas
competições Regionais e Nacionais, dominando os lugares
cimeiros e ocupando posições de destaque nas páginas dos
jornais;
• Foi assim que a Escola CTE se posicionou no topo do ténis
nacional, e ficou reconhecida como uma Escola com tradição na
formação de jovens tenistas.
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• Com o grande desenvolvimento e crescimento da modalidade
não só a nível nacional, como mundial, a Escola CTE adquiriu
também uma nova dimensão, tanto mais que, no ano de 1992,
o CTE mudou as suas instalações para o complexo desportivo
atual, com mais 11 campos de ténis.
• No entanto, e apesar da evolução natural de toda a estrutura,
continuamos a seguir o caminho e a filosofia de formação de
jovens tenistas tão sabiamente implementada pelo Mestre
Geza Torok, e os nossos jovens têm, ao longo destes últimos
anos, continuado a alcançar lugares de destaque.
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• É na Escola que o Clube encontra o seu principal meio de
divulgação e de rejuvenescimento de sócios, e como tal, é a
atividade que está intimamente ligada à sua identidade.
Atualmente com mais de 330 alunos, a nossa Escola segue
com estabilidade, evolui com consistência, alcança
resultados, e o seu crescimento surge como uma
consequência natural destes fatores.
• Na verdade o CTE possui uma Escola com uma longa e
bonita história de tradição e sucesso, que é muito raro
encontrar, e é também por isso que o CTE se orgulha de
continuar a gerir a sua Escola de Ténis, pois consideramos
ser um valor inestimável a manter para um Clube com a
tradição do nosso.
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O PORQUÊ DA FORMAÇÃO DE UM
PROJETO DE ACADEMIA

• A função deste projeto é dar maior seguimento e
objetivos específicos aos nossos alunos;
• De dar continuidade a um trabalho que vem a
ser desenvolvido desde que as crianças, jovens
ou adultos pegam pela primeira vez na raquete e
tem o seu percurso na escola.
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• Hoje em dia, a formação competitiva é cada vez
mais semelhante à formação escolar;
• Nesta, existe uma sequência de aprendizagem
(dos 6 aos 18 anos) que tem que ser seguida
para serem adquiridos os conhecimentos
necessários para a entrada na universidade;
• Deste modo, a formação do ténis em competição
também exige a aquisição de objetivos
predefinidos que têm de ser cumpridos para se
atingir o topo.
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O PORQUÊ DA FORMAÇÃO DE UM
PROJETO DE ACADEMIA

• Atualmente os tenistas de nível mundial são
atletas que passaram por todas as etapas de
formação (dos 6 aos 18);
• A ausência de um processo formativo origina
lacunas na formação de um jovem. Desta forma, é
novamente salientada a importância da execução
de um trabalho de excelência desde a base.
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A IMPORTÂNCIA DA COMPETIÇÃO
ENQUANTO LINHA FORMADORA DE
CARÁCTER

• A competição e atividade física saudável estimulada em
fases críticas de crescimento e maturação física e
psicológica, auxiliam o desenvolvimento, integração e
reconhecimento social das crianças/adolescentes em causa,
criando-lhes maiores possibilidades de desenvolvimento a
todos os níveis.

• O desporto assume um papel educador e fundamental no
desenvolvimento da capacidade de análise face aos diversos
problemas com que o jovem/adolescente se vai deparando
ao longo do seu percurso competitivo.
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A IMPORTÂNCIA DA COMPETIÇÃO
ENQUANTO LINHA FORMADORA DE
CARÁCTER

• A capacidade para analisar os jovens, identificar
os pontos positivos e negativos de qualquer
situação, e trabalhar para tentar ser cada vez
melhor na sua atividade, é algo que ficará incutido
na sua personalidade e se refletirá ao longo de
toda a sua vida.
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• A filosofia da Academia é baseada no fato de que o
desempenho não deve ser visto como um fim em si
mesmo. O resultado de uma atividade é
essencialmente o resultado de um estado mental;
• Para o jogador, essa mentalidade é fazer todo o
possível para obter o melhor de si mesmo em
qualquer circunstância, seja durante treino físico,
treino de técnico ou um jogo...
• Este modo de atuação continuará e afetará
positivamente em todas as atividades fora do court;
• Para obter o melhor de si mesmo, o indivíduo deve
envolver-se plenamente no que ele controla. No
entanto, o resultado não pode ser controlado.
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• Estruturar o crescimento e promover a evolução
dos nossos jogadores, contribuindo para o
desenvolvimento do ténis nacional.
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Para alcançar o seu objetivo a Academia Geza
Torok propõe:

MISSÃO
DA ACADEMIA

• Programas de treino adaptados a jogadores de todas as
idades após passarem com distinção as várias etapas da
nossa escola.
• Métodos de aprendizagem que colocam o ser humano e
a relação humana em primeiro lugar;
• Um programa e conteúdos de desenvolvimento
adaptados a todas as idades;
• Equipa de profissionais formada para o programa,
conteúdos e métodos de aprendizagem uniformes.
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• Criar as condições ambientais (materiais, humanos, etc.)
favoráveis à aprendizagem e ao desenvolvimento do
potencial dos jogadores;

OBJETIVOS
DA ACADEMIA

• Desenvolver os valores humanos inerentes ao desporto:
HUMILDADE
RESPEITO
VONTADE
AUTO-CONTROLO
AUTONOMIA
AUTO-CONFIANÇA
• Para atingir o seu potencial, para atingir o desempenho
desejado;
• Treinar e desenvolver jogadores de primeiro nível.
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Diretor da Escola

Prof. Paulo Travassos

Coordenador da Academia

Prof. Ricardo Cochicho

Treinadores

Apoio

Mini-Ténis

7-9
anos

10-12
anos

12-14
anos

14-16
anos

16-18
anos

Seniores

Veteranos

+
equipa

+
equipa

+
equipa

+
equipa

+
equipa

+
equipa

+
equipa

+
equipa

Físico

Nutrição

Fisioterapia

Psicologia
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DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE
COMPETIÇÃO/PATROCINADORES

MARKETING E
DIVULGAÇÃO DO
PROJETO

• A Academia irá ter equipamentos oficiais para cada
etapa de formação. Esses mesmos equipamentos
poderão ter o logótipo de parceiros;
• Elaboração de uma página com identificação do projeto
e regularmente atualizada;
• Divulgação das notícias no site do Clube e redes sociais,
num placard dedicado ao ténis que se encontra no
próprio clube;
• Queremos criar sinergias com novos parceiros, para
potenciar o crescimento do projeto.
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