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CIRCULAR N.º 2
2013/2014
19/08/2013

Abertura da Época 2013/2014 – Mensagem da Presidente
A Direção da ATM Aveiro vem por este meio declarar aberta a Época
2013/2014 e informa todos os interessados do seguinte:
1. Lamentamos a saída da Juventude de Sanguedo, mas achamos que foi a
única maneira desta Associação continuar a trabalhar e a ajudar os Clubes
interessados sem tantas discórdias. Ao contrário do que a Juventude de
Sanguedo afirmou e reafirmou, desde que tomamos posse, esta direção
nunca prejudicou ou tentou prejudicar Clube algum desta Associação e
nunca favoreceu uns em detrimento de outros.
2. Como afirmamos na última circular, esta direção sempre lutou para que o
ténis de mesa se desenvolvesse no distrito e sempre fez tudo o que estava
ao seu alcance para ajudar aqueles que se queriam afirmar a nível nacional.
O nosso objetivo é o ténis de mesa e não pequenas quezílias “pessoais” que
toldam o juízo de alguns e influenciam o de outros, prejudicando por vezes
todos os outros Clubes de Aveiro.
3. Como estamos de consciência tranquila, em relação ao nosso trabalho e aos
nossos objetivos, não vamos de forma nenhuma nos sentir responsáveis
pela saída do Clube em questão e pedimos a todos os Clubes que entendam
esta decisão da direção da ATMA.
4. Pedimos aos Clubes que leiam com atenção toda a informação contida no
Comunicado nº1 e seus anexos, já que existem muitas alterações, em
relação à época anterior. Todas as alterações são para o desenvolvimento
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do ténis de mesa distrital, em particular e consequentemente nacional, no
seu geral.
5. Para mim, como Presidente, é uma honra continuar à frente desta
Associação e farei tudo ao meu alcance para que a mesma se destaque cada
vez mais a nível nacional. O trabalho desenvolvido, ao longo das últimas
épocas, tem vindo a ser reconhecido por todas as Associações nacionais,
pelos principais Clubes de Portugal e pela própria Federação. Por isto,
considero que o caminho é este e continuarei a seguir os meus instintos e
convicções, não aceitando, seja de quem for, criticas destrutivas de quem
não se propuser a fazer melhor. Penso que todos juntos poderemos fazer
mais e melhor, por isso peço que se unam a esta direção para bem do ténis
de mesa distrital.
6. Por último, queria agradecer o apoio que todos nos deram na última época e
pedir que, caso algo não esteja a correr da melhor maneira que contactem a
direção e apresentem as Vossas sugestões/opiniões.
Cumprimentos mesa tenistas para todos.
A Presidente da direção da ATM Aveiro

