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Atendimento Eletrônico de 
telefonia do ATC:
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PALAVRA DO PRESIDENTE 03

Caros amigos e associados, nossa Diretoria Executiva vem buscando 
através do “Acontece ATC” prestar contas das ações corretivas e 
preventivas das nossas instalações físicas e mais que isso, dar conta dos 
ótimos resultados nas áreas Esportiva e Social do nosso Clube.

Gostaria de chamar a atenção para duas pesquisas importantes 
envolvendo a revisão do Plano Diretor e a outra sobre a Recertificação da 
ISO 9001, explicamos nesta edição como você pode participar de ambas. 
Dê sua opinião, interaja e faça parte das decisões e ações que impactam 
diretamente o seu dia a dia no clube. 

No mês de outubro concluímos a reforma emergencial do Vestiário 
Masculino do Prédio Social, onde foi sanado grave problema de infiltração 
no Salão Nobre e resolvido o problema da variação de temperatura nas 
áreas do banho, existem várias intervenções da Diretoria Patrimonial em 
curso e conforme a conclusão avançar, iremos dando conhecimento a 
todos.

Novembro promete um mês com muitos eventos sociais e esportivos, 
destacamos o Festival Esportivo com diversas modalidades e clubes de 
todo o estado de São Paulo, passe no DGE e faça sua inscrição. 

As redes sociais do ATC estão a todo vapor, passe a receber informações 
instantâneas dos resultados de todas as áreas do clube.

Concluímos a campanha do Outubro Rosa, e já iniciamos a campanha do 
Novembro Azul, toda a programação estará disponível na TV ATC e nas 
mídias sociais do clube.

E finalmente, a Diretoria Executiva dá as boas vindas
as conselheiras e conselheiros eleitos, reforçando que 
todos juntos seremos sempre muito mais fortes, 
desejamos sucesso e ótimo trabalho a todos.

Forte Abraço.

Pedro Salla Ramos Filho
Presidente



ADMINISTRAÇÃO 04

CONHEÇA O SEU CLUBE
Destacamos o Fitness
O Fitness localizado próximo ao Prédio Socioesportivo é o local que realiza  
o maior número de atendimentos mensais em relação as atividades 
esportivas. O espaço possui equipamentos atualizados periodicamente, e 
está sempre em sincronia com as novidades do mercado, sendo a escolha 
ideal para os associados que buscam condicionamento físico aliado a 
qualidade de vida. A infraestrutura é somada ao atendimento de nossos 
profissionais altamente qualificados, a uma metodologia diferenciada e 
acompanhamento personalizado das atividades físicas dos alunos. Procure a 
recepção da Academia, agende sua avaliação física e comece já seu projeto 
de vida saudável. Atividade gratuita.

Horário de funcionamento: segunda e sexta-feira, das 06h00 às 22h00 /  
terça a quinta-feira, das 06h00 às 23h00 / sábados e domingos, das 07h00 
às 19h00

Obra emergencial do Vestiário Masculino
do Prédio Social é finalizada
A obra emergencial do Vestiário Masculino foi entregue no dia 29 de 
outubro. Toda a área de banho, sanitários e mictórios foi refeita, agora 
contamos com uma infraestrutura mais moderna, além da solução dos 
problemas de tubulação que foram encontrados no decorrer da obra. 

O espaço possui novo sistema de esgoto, nichos em granito para 
comportar saboneteira e produtos de banho e divisórias na área das 
bacias sanitárias no mesmo material, remodelação do local do 
bebedouro, novo revestimento, pintura geral, novos sistemas de 
tubulação de água quente e fria, de iluminação e de pressurização. 

Após 3 meses de reforma, o local foi liberado para uso e os associados 
podem conferir todas as melhorias de perto. 



ADMINISTRAÇÃO 05

Eleição do Conselho de Administração
renova de 1/3 dos membros
Com o voto de 462 associados, a assembleia realizada no dia 19 de outubro, 
elegeu os 20 novos membros para a renovação de 1/3 do Conselho de 
Administração. Confira o resultado oficial:



VOCÊ CONHECE OS PROJETOS DE
INTERCÂMBIO ENTRE CLUBES? 

NOVIDADE NO ATC:
CHEGOU O FUTMESA 

Projeto “Leve seu clube na mala”
Além do ATC, você é sócio de mais 20 clubes. Nós fazemos parte de 
um grupo que reúne os clubes mais representativos do país, o CI - 
Conselho Interclubes e FENACLUBES, devido a esta parceria, os 
clubes citados no mapa ao lado estão integrados e através do 
programa você pode frequentá-los e usufruir de suas atividades.

O ATC tem convênio com outros clubes e associações do Brasil e graças a esta relação, nossos associados podem  
frequentá-los enquanto estiverem fora da grande São Paulo. Conheça os dois projetos disponíveis:

Já soube da novidade no ATC? Chegou a futmesa, utilizada por grandes clubes de futebol, para desenvolvimento das 
habilidades dos atletas. A modalidade é uma mistura de tênis de mesa, futebol e vôlei e um dos maiores desafios do jogo 
é não tocar na mesa e não pegar a bola com as mãos. Se interessou? A novidade pode ser conferida aqui no ATC. Agora 
temos duas unidades disponíveis: próximo ao Campo 3 e na praça Estefano Carrieri. Chame seus amigos e venha se 
divertir!

Veja o vídeo explicativo da modalidade: https://www.youtube.com/watch?v=zZJ5m_LikQY

Projeto “Alphaville Clubes de Lazer 
Brasil”
O projeto foi lançado em 2005 com o objetivo de promover o 
Intercâmbio Social e Desportivo entre os associados do Clubes  
Alphaville. Nele, os membros cadastrados podem frequentar clubes 
conveniados de outras cidades, fora de São Paulo. 

As entidades que fazem parte do Intercâmbio Social e Desportivo são: 
Alphaville Campinas Clube, Alphaville Cuiabá Clube, Alphaville 
Flamboyant Clube, Alphaville Fortaleza Clube, Alphaville Graciosa 
Clube, Alphaville Londrina Clube, Alphaville Maringá Clube, Alphaville 
Salvador Clube e Alphaville Tênis Clube.

Saiba como aproveitar estes benefícios acessando os regulamentos 
completos em: www.alphavilletenisclube.com.br/convenios-clubes e a 
lista completa dos clubes participantes do “Leve seu clube na mala”.

ADMINISTRAÇÃO 06



ADMINISTRAÇÃO 07

Equipe de Elétrica participa de
Curso de Reciclagem NR 10 

No dia 24 de outubro, nossa a equipe interna de eletricistas e o Técnico de 
Segurança do Trabalho, Silvio Santos Alves, participaram do curso de 

“Aperfeiçoamento Profissional de Segurança em Instalações e Serviços em 
Eletricidade - NR 10 Reciclagem”,  ministrado pelos professores do SENAI de Barueri.
Foram aplicados conteúdos referente às normas e legislação, riscos elétricos, noções 

de primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios. O treinamento
é uma forma de atualizar os conhecimentos dos nossos colaboradores, além de 

garantir a sua segurança, que trabalham com nível moderado de periculosidade. 

Pesquisa de Satisfação 2019
Em novembro você poderá avaliar os canais de Atendimento do ATC. Sua opinião é 

fundamental para melhorarmos nossos serviços. Responda nossa pesquisa na Secretaria, 
Depto. Social ou DGE e faça parte do nosso processo de recertificação na ISO 9001:2015.

Participe!

Pesquisa para a criação do novo Plano Diretor
Continue fazendo parte das decisões futuras do ATC! No dia 14/10 iniciamos a 
pesquisa presencial, que ainda está sendo realizada por entrevistadores de uma 
empresa parceira através de abordagem aos associados. A seleção é imparcial e 
aleatória. Se você não teve a oportunidade de participar, disponibilizamos a pesquisa 
online, semelhante a presencial. 

Ela pode ser respondida através do seu smartphone ou computador, basta
acessar o link: www.alphavilletenisclube.com.br/planodiretor2019.
Para facilitar, disponibilizamos também o QRCode que direciona o usuário 
diretamente ao questionário. Lembrando que é permitida uma resposta 
por título.

Por que devo participar? 
O Plano Diretor pauta as principais mudanças que serão realizadas nos próximos anos 
em nosso Clube e com a sua participação poderemos entender o que você espera em 
relação a novas obras, reformas, modalidades esportivas, eventos, comunicação e 
atendimento. Esta é uma grande oportunidade para você expressar sua opinião e 
contribuir ativamente para o futuro do ATC. 

A
CON
TE
CEU







CULTURAL 10

DE LEITURA
CLUBEDESTAQUE DO MÊS

NOVEMBRO

É difícil imaginar que, depois de 
tantas décadas ainda haja 
revelações sobre a vida de Marilyn 
Monroe, um dos maiores ícones de 
todos os tempos. Para remexer na 
história polêmica da atriz, 
Taraborrelli, biógrafo de Grace Kelly, 
Diana Ross, Elizabeth Taylor e Frank 
Sinatra, explora um documento, até 
então não revelado, no qual o FBI 
detalha o a�air entre Marilyn e 
Robert F. Kennedy.

Através de um trabalho de pesquisa 
impressionante e sua narrativa 
fluida, o autor destrincha os boatos 
e intrigas que envolveram a vida de 
Monroe, ao mesmo tempo em que 
traduz a sensibilidade e desespero 
da jovem estrela.

O livro do mês é uma indicação da 
bibliotecária que traz obras interessantes 
que valem a pena serem lidas!

Está chegando o nosso tradicional Clube de 
Leitura. Neste mês, o livro escolhido é 
“Horizonte Perdido: O mito de Shangri-la”, 
que  mistura aventura e espiritualidade em 
uma obra-prima de James Hilton, traduzida 
pela primeira vez no Brasil.

Você é bem vindo para participar e para 
isto, não é obrigatória a leitura do livro.

Será na quinta-feira, dia 07 de novembro, 
às 19h30, na Biblioteca.

Participe!

NOVEMBRO



CULTURAL 11

PALESTRA NOVEMBRO

Faça sua inscrição no Depto. Social ou através do e-mail 
cultural@alphaclube.com.br.

Terça-feira, 05/11 às 19h30 no Auditório. 

Meditadores Urbanos 

Muitos de nós acreditamos que a prática da meditação 
não se aplica a nossa realidade. Porém somente 
desafiando nossos limites conseguimos superá-los e 
nesta palestra, Carlos Racuia irá apresentar conselhos 
do mestre Buda, além de guiar uma meditação 
acessível para todos. Tenha sua primeira experiência 
como "meditador urbano", que incentiva a prática em 
meio ao caos de um grande centro urbano, sem 
abandonar nossas atividades diárias, contribuindo 
para uma mentalidade positiva e tranquila e aumente 
sua qualidade de vida. Todos são bem-vindos em 
nosso encontro!

Palestrante: Carlos Racuia é praticante da tradição do budismo Kadampa desde 2010, sua maneira de 
transmitir os ensinamentos é clara, organizada e divertida. 

Terça-feira, 26/11 às 19h30 no Auditório. 

Procedimentos Médicos Invasivos

O mundo da cirurgia plástica também envolve dúvidas 
diversas sobre as diferenças entre procedimentos 
invasivos e os minimamente invasivos. As 
preocupações variam da forma como são realizados e 
a anestesia, um grande medo da maioria. Em nosso 
encontro, a médica dermatologista, Dra, Carine 
Camargo, falará sobre a aplicação de toxina botulínica, 
preenchimento facial, bio estimuladores de colágeno, 
peelings, micragulhamento, enzimas para redução de 
gordura corporal, além de mostrar fotos de antes e 
depois de determinados procedimentos. Saiba o que 
há de novo neste assunto.

Palestrante: Dra. Carine Camargo é médica Dermatologista, formada na Universidade Paulista Unoeste em 
Presidente Prudente com Especialização de Dermatologia no Ipemed em São Paulo, já participou de vários 
Workshops e Congressos visando o aprimoramento de técnicas injetáveis.



CULTURAL 12

EXPOSIÇÃO NO ATC
Confira mais informações sobre as exposições do mês de novembro e 

venha prestigiar as obras expostas!  

De 01 a 15 de novembro, a exposição “Art Week – 5ª Edição” chega ao Espaço 
de Arte do ATC. Venha conferir as obras dos artistas Bruno Portella, Leticia 

Chamone e Paula Portella que uniram sua expressividade no cenário brasileiro e 
internacional. Na 5ª edição da mostra, será apresentada o melhor de seus estilos, 

abordando a discussão dos aspectos da sociedade atual através de obras 
contemporâneas, cativantes com cores e conceitos que “explodem” e guiam 

nossos olhos.



Exposição dos alunos da
Escola Castanheiras 
De 18 a 30 de novembro, será a vez da Exposição Mata Atlântica. Serão expostos 
diversos projetos de pesquisa realizados pelos alunos do 2º ano da Escola 
Castanheiras. O objetivo da mostra é que todos possam olhar atentamente a nossa 
Mata Atlântica, refletir sobre o papel do homem na sociedade e quais são as suas 
responsabilidades sociais e ambientais. 
O horário de funcionamento do Espaço de Arte é de segunda a sábado das 9h às 21h 
e aos domingos das 9h às 19h e a entrada é livre para associados e não associados.
Venha prestigiar! 

CULTURAL 13

OFICINA DE PRIMAVERA
Decalque em Porcelana
com Juza Graça
Em novembro, sediaremos a Oficina de Primavera – Decalque 
em Porcelana com Juza Graça que apresentará o tema “Jardim 
Secreto”. O encontro será na terça-feira, 12 de novembro, das 
14h às 18h, no Salão Nobre. Aprenda as diversas técnicas 
existentes em estamparia e ilustração na superfície de porcelana. 
Teremos 10 vagas e o valor da adesão será R$ 196,00.

Neste encontro a artista disponibilizará os seguintes materiais: 
• Dois pratos, sendo um pequeno (porta aliança) para um 
primeiro exercício e um prato de bolo para um projeto mais 
elaborado;
• Decalques variados, lisos, coloridos e estampados;
• Queima das peças em forno próprio;
• Tesouras;
• Rolos de papel higiênico ou toalha.
Após 3 dias da oficina, os trabalhos deverão ser 
retirados no clube por cada participante, pois serão 
queimados em forno próprio para cerâmica e porcelana.
Para participar não é necessário ter experiência com 
pintura ou saber desenhar.
Inscrições no Depto. Social.
Não Perca! 



Saída Cultural
Mãos Limpas escrito por Juca de Oliveira 

No dia 23 de novembro, o ATC levará os seus 
associados para assistirem a comédia "Mãos 
Limpas" com Juca de Oliveira, Fulvio Stefanini, 
Taumaturgo Ferreira, Claudia Mello, Nilton 
Bicudo e Bruna Miglioranza. 

O espetáculo marca a volta aos palcos da 
consagrada parceria entre Juca de Oliveira e 
Fulvio Stefanini, após  20 anos e apresentado no 
Teatro Renaissance. 

SOCIAL 14

Sábado, dia 09 de novembro, a partir das 11h na 
Mu’leka, teremos mais uma edição do Teatro 
Infantil. O tema será “A Pequena Sereia”, que 
conta a história de Ariel, uma princesa sereia de 
dezesseis anos de idade, insatisfeita com a vida no 
fundo do mar e curiosa sobre o mundo na terra, 
ela se apaixona por um príncipe humano e faz um 
acordo com a bruxa do mar para transformar-se 
em humana também. A faixa etária é livre.
Traga os pequenos para conferirem esta fantástica 
história! Retire seu convite no Depto. Social. 



SOCIAL 15



ATC leva os associados a assistirem ao
espetáculo Baixa Terapia no Teatro Tuca 

No dia 26 de outubro, aconteceu a Saída Cultural que levou os 
associados a assistirem ao espetáculo Baixa Terapia no Teatro Tuca. 

Com um texto sagaz e delicioso, todos os associados puderam se 
divertir com esta história ironicamente divertida e surpreendente.

A
CON
TE
CEU*Todas as fotos deste evento estão disponíveis para download no site oficial do Clube

www.alphavilletenisclube.com.br

CULTURAL 16



Nos dias 23 e 24 de novembro, o ATC realizará o XVI Festival Esportivo ATC 2019. O 
evento retorna ao nosso calendário de programação com novas atividades, formato 

e a expectativa de reunir mais de 700 participantes e os maiores Clubes de São 
Paulo. As atividades são para a faixa etária de 03 a 15 anos, com 15 modalidades 
esportivas: Beach Tennis, Basquetebol, Caça ao tesouro, Circuito Kids, Futebol, 

Futsal, Ginástica Artística, Gincana Lúdica, Mini Handebol, Judô, Natação, Queimada, 
Tênis, Trampolim Acrobático e Voleibol.

A abertura será no sábado, 23 de novembro a partir das 08h45 na Quadra Principal 
do Conjunto Poliesportivo Estefano Carrieri. A cerimônia e desfile de abertura terão 

o tema “Circense”, e reunirá a nossa equipe e a dos clubes convidados.
Confira a programação completa e inscreva o seu filho!

Gincana Lúdica

Judô

Circuito Kids 

Beach Tennis

Circuito Kids 

LocalHorárioAtividade Categoria

Quadra PrincipalFutsal

Quadra Principal

11h00

10h00

Misto - 05 e 06 anos

Sub. 09

Futsal Sub. 11 14h00

Misto - 03 e 04 anos 10h00 Quadras 1 e 2
Misto - 02 e 03 anos 10h00 Quadra 3

Misto - 07 a 12 anos 10h00 Quadra 4

Quadras 1 e 2

Caça ao Tesouro
Misto - 03 e 04 anos 11h00

Misto - 05 e 06 anos 12h00
Tenda (circo)

Misto - 10 a 12 anos 13h00

Ginastica Artística
Misto - 06 a 11 anos 13h00

Quadra 3
Feminino - 06 a 12 anos 13h00

Quadra de areia

Misto - 08 a 11 anos 14h00 Quadra 1

Tênis de Campo

Misto - Sub. 10

14h00 Quadras 1 A 6 (tenis)Misto - sub.12

Misto - sub.14

Trampolim Acrobático Misto - 06 a 12 anos 15h30 Quadra 3

XVI Festival Esportivo ATC 2019 - Cronograma de Atividades - Sábado 23/11

Abertura Todas 08h45 QUADRA PRINCIPAL

Mini-Handebol

Futebol Sub. 10 - 09 e 10 anos 14h00 Campo 02

Basquetebol Misto - 13 e 14 anos 12h30 Ginasio Takaoka

Voleibol 13 a 15 anos 13h00 Quadra 4

Natação Todas as categorias 09h45 Piscina coberta

Queimada Misto - 07 a 09 anos 11h00 Quadras 1 e 2

Futebol Sub. 07 - 06 e 07 anos 09h00 Campo 02

Voleibol 10 a 12 anos 09h00 Quadra 4

XVI Festival Esportivo ATC 2019 - Cronograma de Atividades - Domingo 24/11

Atividade Categoria Horário Local
Basquetebol Misto - 07 a 12 anos 09h00 Ginasio Takaoka

Inscrições e informações no DGE.



Sábado, dia 09 de novembro das 10hs às 10h45 na 
Piscina Interna, com papai e mamãe participando 
da aula dentro da água.

Maiô ou sunga e touca.                                                                                                                                                     

7ª Apresentação de Natação
para Bebês 

Quinta-feira, 21 de novembro das 19hs às 20hs no 
Auditório.

Natação NA, N1, N2 , N3, Aperfeiçoamento Infantil 1 e 2.                                                                                                                                                 

Reunião de Pais da Natação
2º Semestre

Você Lembra?   
A última edição do Festival Esportivo aconteceu nos dias 10 e 11 de junho de 2017 e a cerimônia 
de abertura reuniu cerca de 600 atletas e 26 entidades que participaram de 12 modalidades. 
Após a solenidade, o clube teve uma intensa programação de jogos e apresentações. 

ESPORTE 18

ALPHAVILLE TÊNIS CLUBEMemórias



ESPORTE 19

No dia 10 de novembro, das 09h 
às 12h, acontecerá o Torneio de 

Putting Green para os associados 
com idade a partir de 7 anos. Os 

interessados deverão se 
inscrever no local da com os 
professores da modalidade.                                                                                                                                                      

Torneio de Putting
Green InfantilTeremos na terça-feira, 05 de 

novembro, a partir das 19hs, o 
Desafio de Sinuca. A competição 

será entre as equipes do ATC 
e Anhembi Tênis Clube, na 

Sala de Snooker.
Os interessados deverão se 

inscrever no DGE.                                                                                                                                                   

Desafio de Sinuca

Enxadristas preparem-se!
No sábado, 30 de novembro, a partir das 10h, 
teremos a Simultânea de Xadrez com a 
presença da Mestra Internacional Feminina e 
campeã absoluta do Brasil no ano de 2008, 
Joara Chaves, que desafiará os enxadristas do 
ATC com idade entre 7 a 16 anos, a partir das 
10h00 na Sala de Jogos. 
Após a Simultânea, teremos o Torneio Xadrez 
Azul, a partir das 14h00 na Sala de Jogos para  
associados das categorias Infanto (até 17 
anos) e Adulta (acima de 18 anos).
Inscrições no DGE até o dia 25 de novembro. 

Simultânea com Joara
Chaves e Torneio
Xadrez Azul



No dia 10 de novembro, das 09h 
às 12h, acontecerá o Torneio de 

Putting Green para os associados 
com idade a partir de 7 anos. Os 

interessados deverão se 
inscrever no local da com os 
professores da modalidade.                                                                                                                                                      

Teremos na terça-feira, 05 de 
novembro, a partir das 19hs, o 

Desafio de Sinuca. A competição 
será entre as equipes do ATC 

e Anhembi Tênis Clube, na 
Sala de Snooker.

Os interessados deverão se 
inscrever no DGE.                                                                                                                                                   

ESPORTE 20



ESPORTE 21

SKATE FEMININO

confira

MUAY THAI

Alpha Esportes (crianças de 7 a 11 anos)
Segundas e Quartas-feiras às 10h, 15h e 16h.

Terças e Quintas-feiras às 16h, 17h e 18h.
Duração da aula: 60 minutos.

Terças e Quintas-feiras às 17h, 18h e 19h.
Duração da aula: 60 minutos.

FAÇA SUA MATRÍCULA NO DGE

TURMAS ABERTAS!
Pensando em iniciar uma prática esportiva e
ainda não sabe qual? Aqui vão algumas dicas:



Campeonato Interclubes da
Federação de Tênis 

ESPORTE 22

As equipes de Tênis do ATC participaram da Final do 
Campeonato Interclubes da Federação de Tênis. 
Veja as nossas conquistas:

- A equipe da categoria 1MD1 formada pelos tenistas Jeferson 
Wendler, João Pedro Leme, Gustavo Cruz, Jorge Menezes, 
Fernando Castilho, Zenildo Farias e Alexandre Hemmelmann 
venceram a equipe da Sociedade Hípica de Tênis.

- A equipe da categoria PM3D formada pelos tenistas Claudinei 
Squiassi, Hamilton Gariglia, Marco Fragoso, Carlos Silva e 
Rodrigo Yanes venceram a equipe Clube Paineiras do Morumbi.  

- A equipe da categoria Feminina PF1D formada pelas tenistas 
Cristiane Nascimento, Carla Pichiliani, Maria Amélia, Raissa 
Gallego, Julia Pinheiro, Renata Mello, Vera Magon e Rita 
Maldonado venceram o Clube Alto dos Pinheiros.

- A equipe da categoria PM1D formada pelas tenistas Gustavo 
Widonsck, João Bortoletto, Raphael Scala e Guilherme Toniolo 
foram vice-campeões.

Associado é campeão na simples 
e na Dupla em Torneio Liga
Alphaville de Tênis
Destacamos o associado Lucas Reis, campeão LAT categoria C 
no Torneio Liga Alphaville de Tênis.



ESPORTE 23

Torneio de Tênis FPT G1  
Nos dias 12 e 13 de outubro, nossos associados participaram do Torneio de Tênis FPT G1. O 
evento aberto a todos filiados da FPT contou com 05 categorias com partidas com o 
melhor de 3 sets. O ATC teve 12 representantes, tendo 6 sendo finalistas.
Confira a classificação:

Categoria 34MB: Luca Ortega (Campeão) e Gabriel Rodrigues (Vice-campeão).

Categoria 35FB: Renata Couto (Campeã) e Francine Santanna (Vice-campeã).

Categoria 50MB: Marco Fragoso (Campeão) e Gilmar Silva (Vice-campeão).

Categoria 50MA: Zenildo Farias (Campeão) e Dirceu Souza (Vice-campeão).

Categoria 55MA: Victor Li (Campeão) e Fabio Costa (Vice-campeão).

Associada é campeã na simples e na
Dupla em Torneio Internacional ITF 
Destacamos a associada Diva Menechelli, campeã simples e na 
dupla no Torneio Internacional ITF em Pinheiros.

*Todas as fotos dos eventos citados anteriormente estão disponíveis para download no site oficial do Clube, www.alphavilletenisclube.com.br




