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Olá a todos os que fazem parte e que de alguma forma têm contribuído para o crescimento e 

sucesso do ATV, que acredito que seja constituído por um bocadinho de cada um de nós.  

Permitam me que vos relembre ou dê a conhecer um pouco sobre mim e o meu percurso nesta 

nossa associação.  

Chamo-me Marco Manuel, nasci em Torres Vedras em 1982 e cresci numa aldeia do concelho 

de Sobral de Monte Agraço, chamada Pero Negro. Aos 16 anos a minha família passou a viver 

em Torres Vedras onde já estudava desde os 11 anos. Sou licenciado em Engenharia 

Biotecnológica pela Universidade Lusófona e atualmente após ter feito uma formação de 

Programação em Linguagem Java por intermédio do ISCTE, fui contratado como Consultor 

Informático.  



 

A minha ligação ao ATV remonta ao início de 2001 quando era um jovem adulto com 18 anos 

acabado de entrar para a universidade. Encontrei no Xadrez a atividade que procurava para 

ocupar os meus tempos livre através de um panfleto do ATV, no meio de vários outros, no 

“Posto de Informação Juvenil”. O gosto de jogar Xadrez, era algo que já tinha e apenas 

partilhava com o mesmo amigo de sempre, decidimos juntos entrar para o grupo de Xadrez 

para aí melhorarmos o nosso conhecimento do jogo e competir. Mas o que ganhamos foi muito 

mais que isso, as amizades que aí se fizeram ainda se mantêm e sou obrigado a referir uma 

pessoa muito importante para todo esse processo, o saudoso Avelino Mano, com bom humor e 

simpatia sempre esteve disponível para nos acompanhar e transportar os “miúdos”.  

Sendo eu estudante na altura, o tempo livre era muito mais nessa altura do que o é no presente, 

acabei por assumir a coordenação do grupo de Xadrez ainda em 2001, o qual coordenei até 

2005, com muita vontade de participar em tudo quanto era provas, desde pequenas provas a 

campeonatos distritais/ nacionais e também na divulgação do xadrez em escolas do concelho. 

Acabei vendo a minha dedicação reconhecida com a atribuição do prémio sócio do ano ATV em 

2002 e com o convite para fazer parte da direção do ATV em 3 mandatos (2003, 2004, 2005). 

Além do Xadrez também tenho participado como colaborador das atividades relacionadas com 

as observações e ações de divulgação científica.  

Gostaria de destacar com este testemunho duas coisas, primeiro a sempre recetividade que o 

ATV teve de abrir a porta a novas atividades, muitas vezes atividades não existentes no concelho 

e segundo a importante componente social que o ATV tem no nosso concelho. É sem dúvida 

uma associação para fazermos amizades e se tens em mente algo que gostarias de fazer, vai 

em frente. 

É com muito orgulho que vejo a dimensão que o ATV tem neste momento, e orgulho-me de 

fazer parte desse crescimento. O tempo agora é mais curto e vou participando sempre que 

posso como representante da equipa ATV em competições de Xadrez ou planeando futuras 

observações à noite a Planetas, Luas e Estrelas que tanto gostava de realizar e não tem sido 

possível. Até um dia destes, lá estarei com uma peça de Xadrez na mão ou a olhar pelo 

telescópio. 

Cumprimentos associativos, 

Marco Manuel 


