
 

 

 

Luís Cristóvão 

Ex - Presidente do ATV 

 

Relação com o ATV 

Nascido em Torres Vedras e conhecendo uma parte dos fundadores do ATV desde tenra idade, 

só me aproximei desta associação no ano 2000, quando fui convidado para ser um dos oradores 

no encontro “Juventude para o Século XXI”. Foi nesse dia que me fiz sócio e estaria longe de 

imaginar a aventura em que se transformou o meu percurso no ATV.  

 

Com o fazer-me sócio, surgiu quase de imediato a vontade de fazer coisas. O primeiro projeto 

que apresentei foi a revista literária “quase”, que organizei com a ajuda do Rui Matoso, do 

Renato Caldeira e do Mário Verino Rosado e de outros companheiros e companheiras que se 

foram juntando nesse caminho. Fazer uma revista literária em Torres Vedras ajudou a colocar-

nos no mapa e a desenvolver, a partir daí, uma série de iniciativas na área da literatura, como 

noites de poesia, encontros de escritores e atividades nas escolas.  

 

 



 

 

O passo seguinte foi tornar-me presidente do ATV, missão que exerci durante dois mandatos e 

que me deu a oportunidade de fazer de tudo um pouco. Desde a limpeza da sede do antigo 

Operário, para ali realizarmos ensaios de teatro, a participação na equipa de Xadrez que dava 

os seus primeiros passos no Campeonato Nacional, a implementação do projeto “Atitude 

Positiva”, a participação num intercâmbio com uma associação do Chipre, o ver chegar pessoas 

ao ATV que ajudaram a nossa associação a crescer de uma forma exponencial.  

 

Depois de ser presidente, mantive-me envolvido, organizando uma nova revista literária, a 

“Sítio”, escrevendo uma peça de teatro e os diálogos para o filme “O Navio”, e também 

demonstrando a minha capacidade para as caneladas nas reuniões semanais da equipa de 

futsal. Recentemente, voltei a fazer parte dos órgãos sociais, sendo atualmente membro 

suplente da Direção, reconhecendo no ATV todas as sementes que foram sendo plantadas ao 

longo dos anos por muita gente que, como eu, participou voluntariamente no crescimento da 

associação.  

 

É esse modo de ser e de pensar ATV que levo para a vida e que continuarei a querer ver 

cimentado nas muitas atividades que vão sendo desenvolvidas.  

Luís Cristóvão 

 

 

 

 

 

 

Percurso 

Luís Cristóvão nasceu em Torres Vedras em 1979, é licenciado em Línguas e Literaturas 

Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é autor de livros de poesia e 

para crianças, trabalhando com diferentes meios de comunicação social na área do Desporto. 


