
  

 

 
Quota Anual (de 1 Out. a 30 Set.) 

k 
• Adultos ………….............................……90€ 

• Jovens (-18 anos)……...……..… ………50€ 
• Agregado Familiar…………….………  200€ 

 
NOTAS: 1. Q.Anual inclui a filiação na F.P.T. c/seguro 
desportivo obrigatório.2. Não inclui verba do exame médico 
necessário à licença federativa para jogadores. 
3.Para atletas interessados em federar-se, que não pertençam 
à Escola de Ténis, ou que por ex. só tenham aulas  
particulares, é válida a tabela abaixo: 

 
 

INSCRIÇÃO NA FPT 

 JUVENIS ADULTOS 

JOGADORES: participam em 
competição/exige exame médico. 
 

  
20€ 

 
30€ 

PRATICANTES: exige apenas 
Declaração do  Encarregado de 
Educação(menores) ou do próprio. 
 

  
15€ 

 
20€ 

 
VANTAGENS DOS MEMBROS: 

• Inscrição na Escola de Ténis. 

• Preços + reduzidos nos alugueres de campos  

• Encordoações de raquetes e trabalho + baratos 

• Inscrição na F.P.T. com Seguro Desportivo.  
 

TAXAS DE ALUGUER DE CAMPOS 
(preços por campo) 
 

 

MEMBROS 
 LOW 

COST 
PREMIUM 

Campo Pó Tijolo (1h)  8€ 10€ 

Court-Passe (cartão pré 
pago de 10h) 

 70€ 

 

NÃO MEMBROS 
   

Campo Pó Tijolo (1h)  10€ 12€ 

Court-Passe (cartão pré 
pago de 10h) 

  
90€ 

• Taxa de Luz: 4€/h 

• Os court-pass podem ser utilizados em LC ou P. 

 
1. FUNCIONAMENTO 

 
1.1  ÉPOCA:  Tem início  no dia 1 de Outubro  e  termina a 30 de Setembro do 
ano seguinte,  funcionando  12   meses, sendo   a  inscrição   considerada como  
inscrição para a época e não para cada mês. 
1.2  A  Escola  é  aberta  a  todos os  membros do  ACE TEAM/C.T. Alfragide 
(obrigatório pagamento da Quota Anual), e abrange  todos   os   escalões etários. 
1.3  A  Escola   funciona   de   2ª feira  a   Sábado, de  acordo  com o  horário 
aprovado no início da época. 
1.4  A  Escola   funciona   em   Agosto  com   horário  especial,   apresentado 
atempadamente  na Secretaria do Clube. 
1.5  Interrupção das aulas: 

• Feriados Nacionais e dias de férias escolares definidos no início da 
época. 

 
2. TIPO DE AULAS 
 
2.1   PARTICULARES: até 3 alunos 

• Não é necessário ser membro do clube (isenção do pagamento da 
Quota Anual). 

• A combinar dia e hora com o professor. 

• Validade por 6 meses. 
 

2.2 GRUPO(Escola de Ténis): + de 3 alunos 

• Nesta modalidade é necessário o aluno ser membro do clube 
(pagamento da Quota Anual). 

 
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
3.1 Os pagamentos são efetuados na Secretaria do C.T.Alfragide, nos 

primeiros oito dias do mês a que dizem respeito conforme tabela de preços 
aprovada anualmente. 

3.2 Com a 1ª mensalidade é paga a Quota Anual. 
3.3  É obrigatório o pagamento antecipado dos meses de Agosto e Setembro, o 
qual, no pagamento mensal, será fraccionado em 4 prestações a partir da 2ª 
mensalidade (inclusive). 
3.4   Nas aulas de grupo os elementos do mesmo agregado familiar beneficiam 
de um desconto de 5%. 
3.5   O  pagamento  pode  também  ser trimestral (+ pagamento de 1 mês de 
verão), semestral (+ pagamento dos 2 meses de verão) e anual  (neste último 
caso até 31 de Janeiro), beneficiando o aluno, respectivamente, de descontos de 
4%, 6% e 10%. 
3.6   A falta do aluno às aulas não isenta o pagamento das mesmas, a não ser 
por  motivo de força maior, assim reconhecido pela Escola, e tenha sido  
previamente declarada por escrito na Secretaria. Faltas por mais de 15 dias, 
sem o pagamento efectuado, não garantem o lugar na aula. 
3.7  O abandono  da Escola de Ténis tem de ser comunicado por escrito, carta 
ou e-mail, para a Secretaria do clube com  1  mês de antecedência em  relação  
ao mês  em  que o  aluno pretende  desistir. Caso contrário este mês será 
cobrado integralmente. O abandono da Escola implica a perda total do   
pagamento antecipado dos meses de Agosto e Setembro, ou dos meses já 
pagos em caso de pagamento Trimestral, Semestral ou Anual. 
3.8  Relativamente aos meses mencionados no nº anterior, não haverá 
qualquer devolução do pagamento no caso de o aluno diminuir ou não 
frequentar as aulas. 
3.9  A  falta  de  pagamento  atempada   da mensalidade   pode   impedir   a 
participação das aulas e não garante a vaga na respectiva classe. 

 
4. Filiação na F.P.T.: É obrigatória para todos os alunos da Escola. 
 A licença inclui seguro desportivo.  

           ESCOLA DE TÉNIS 

  TABELA  DE  PREÇOS 
            MENSALIDADES 

 

ADULTOS (+ 18 anos) 

anos) 

 

          JUVENIS (até aos 18 anos) 
 
MINI-TÉNIS  (4 aos 8 anos) + PRINCIPIANTES 

1 x 1h semana..........................................35€ 
2 x 1h semana..........................................58€ 
3 x 1h semana..........................................80€ 
 

PRÉ-AVANÇADOS  +  AVANÇADOS 
1 x 1h semana..........................................39€ 
1 x 1,30h semana………………………….49€ 
2 x 1h semana..........................................66€                                 
3 x 1h semana (ou 2 x 1,30h)…………….93€ 
 

MINI-COMPETIÇÃO (7 aos 12 anos. Inclui 

30`Treino Físico em cada sessão) 
2 x 2h semana…………………………….115€ 
3 x 2h semana…………………………….148€ 
4 x 2h semana…………………………….164€ 
5 x 2h semana…………………………….190€ 

  1 x 1h semana........................................41€ 
  2 x 1h semana........................................74€ 
  3 x 1h semana…………...…………..….105€ 
  4x 1h semana/2x 2h semana………….132€ 
   

  
 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 
DE PAGAMENTO DAS 

MENSALIDADES 

DESCONTOS  
• TRIMESTRAL: ….4% 

• SEMESTRAL: …..6% 

• ANUAL: …………10%  
 

 

ESCOLA DE TÉNIS REGULAMENTO 
          INFORMAÇÕES GERAIS 

HORÁRIO LOW COST: dias úteis até às 18h. 

Fins de semana e feriados das 13h às 18h 
 

HORÁRIO PREMIUM: dias úteis após 18h. 

Fins de semana e Feriados até às 13h e das 18h 
até encerramento.  

 
 



 

 
Nº de alunos/tipo de aula 

  
PREÇO 

1 aluno: 
Aula Avulso 
Cartão de 10 aulas 

  
39€ 

315€ 

2 alunos: 
Aula Avulso 
Cartão de 10 aulas 

  
50€ 

420€ 

3 alunos: 
Aula Avulso 
Cartão de 10 aulas 

  
58€ 

480€ 

AULAS PARTICULARES 
       

ACE TEAM, HÁ 30 ANOS A FORMAR 
CAMPEÕES! 

              EQUIPA TÉCNICA       

Pedro Bivar: Treinador Nível III FPT 
Ricardo Soares: Treinador Nível II FPT 
André Moreira: Treinador Nível I FPT 
Manuel Riley: Treinador Nível I FPT 
Mariana Valente: Treinadora Nível I FPT 
Baris Kose: Treinador Nível II FPT 
 

          CLUBE DE TÉNIS DE ALFRAGIDE 

ÉPOCA 2021/2022 
(1 de Out. 2021 a 30 Set. 2022) 

 
 

ESCOLA DE TÉNIS 
(de 2ª a Sábado) 

 
JOVENS: dos 4 aos 18 anos 

ADULTOS: + 18 anos 

 

DO MINI-TÉNIS À 
COMPETIÇÃO 

 
Condições Competição mediante consulta  

 

GUIA PARA PAIS  
 

 DEVEM: 
 

1. Desenvolver o prazer da competição do seu filho. 
 
2. Desenvolver o seu espírito desportivo 
 
3.Desenvolver progressivamente a sua autonomia. 
 
4.Apoiar sem nunca interferir durante os seus jogos. 
 
5.Felicitá-lo quando ele tiver um bom comportamento. 
 
6.Permanecer positivos depois de uma derrota, o vosso papel é encorajá-lo. 
 
7.Respeitar os seus adversários, bem como os pais deles. 
 
8.Manter a motivação do vosso filho, respeitando os períodos  de repouso. 
 
9.Ter presente  que  o  ténis  do  vosso  filho  é  antes de mais  
   responsabilidade dele. 
 
10.Ter confiança no treinador do vosso filho. Ajudem-no, mas não queiram 
substituí-lo. 
 

NÃO DEVEM: 
 
1.Glorificar excessivamente a vitória e dramatizar a derrota. 
 
2.Procurar  realizar-se  por  intermédio  das  performances  do vosso filho. 
 
3.Aumentar, com a vossa atitude, o stress da competição. 
 
4.Aceitar os maus comportamentos. 
 
5.Fixar objectivos demasiado elevados. 
 
6.Utilizar a ironia e o sarcasmo para motivar o vosso filho. 
 
7.Comparar  as performances do vosso filho com as dos seus colegas. 
 
8. Colocar o vosso filho num pedestal. 
 
9. Culpabilizar o vosso filho pelos investimentos que fazem, em tempo ou 
dinheiro, na sua actividade desportiva.  

Clube de Ténis & Padel de 
Alfragide   

Rua dos Eucaliptos - Quinta Grande  2610-069 
Amadora   

TEL.:  21 471 41 58 / TLM.:  92 751 05 74 
www.clubeaceteam.com                    ctalfragide@ace-team.com 

 

 

 

Direcção Técnica 
Pedro Bivar 

Treinador Nível III 

http://www.ace-team.com/
mailto:ctalfragide@ace-team.com

