
 

 

Pedro Matos 

Coordenador de Escalada 

 

Oriundo da “Muy Nobre e sempre Leal, Cidade de Évora”, cheguei de malas e bagagens a Torres 

Vedras, em 2003, devido à colocação nacional dos professores. 

Com o interesse espelhado nas atividades de aventura, o encanto dos desportos de ar livre ficou 

cedo demonstrado com a participação ativa nas atividades da seção de Montanhismo e 

Escalada. 

Inicialmente, limitei-me a participar nas saídas de montanha e pontualmente, nos eventos de 

escalada em rocha. Posteriormente, integrei o grupo de escaladores que treinava durante a 

semana na parede artificial do Pavilhão da escola S. Gonçalo (os “fanáticos”). 

Mais tarde, assumi o cargo de responsável de atividade (escalada indoor), mas apenas por falta 

de candidatos. E aí começou a odisseia do projeto de Boulder do ATV. Em 2012, surge o primeiro 

estudo para a criação do muro, mas só em 2015 conseguimos concretizar a implementação do 

Boulder ATV. 

Com o aumento da superfície de escalada, apareceu naturalmente a equipa de competição. 

Mas, por vários motivos, a coordenação da seção ficou órfã de líder e, mais uma vez, acabei por 

ocupar a vaga deixada pelo coordenador anterior. 

Em 2016, realizámos o primeiro Jovens Titãs (Etapa do Circuito Nacional de Escalada de Bloco, 

da FPME), onde tive o privilégio de ser o diretor de prova. Com cerca de uma centena de jovens 



 

escaladores, de todo o país, o ATV e os seus atletas, começaram a aparecer no panorama 

nacional da escalada de competição. 

Com esta expansão, o coordenador da seção amplia o raio de intervenção e vi-me obrigado a 

ser dirigente, “treinador”, routesetter, motorista e até “Bob o construtor”… sempre de ATV ao 

peito!!! 

Por último, resta-me destacar um dos meus maiores motivos de orgulho associativista, que foi 

o reconhecimento que recebi por parte da direção da altura, através da entrega do prémio de 

sócio do ano 2014. Mais tarde, em 2020, voltei a ser distinguido com a mesma homenagem, 

facto que se envolve de maior significado por coincidir com os 25 anos desta fantástica 

associação! 
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