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CIRCULAR N.º 1
2014/2015
19/08/2014

Abertura da Época 2014/2015 – Mensagem da Presidente
A Direção da ATM Aveiro vem por este meio declarar aberta a Época
2014/2015 e informa todos os interessados do seguinte:
1. Desde já damos as boas vindas ao novo Clube CTM Ovar e ao seu Presidente,
António Oliveira, pela iniciativa. Sabemos que vai ser um Clube que vai
apostar na formação e por isso, desde já apresentamos a nossa
disponibilidade para tudo o que for necessário e que esteja ao nosso
alcance.
2. Gostávamos de informar todos que foram aceites as três candidaturas, por
parte da Federação, ao projeto “Ténis de mesa vai à escola” para a época
2014/2015. Assim, felicitamos o novo Clube CTM Ovar e o LFC Lourosa pela
conquista.
3. Lamentamos desde já a desistência do GRIB. Mal iniciou o seu percurso e já
teve de desistir. A desistência deveu-se à mudança de país da delegada
responsável, ficando o mesmo sem ninguém para continuar o projeto.
Apesar de tudo, tentaremos encontrar alguém que queira tomar conta da
secção de ténis de mesa do GRIB.
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
do ténis de mesa distrital, em particular e consequentemente nacional, no
seu geral. Destaque para a Tabela de encargos (redução de algumas taxas),
para o Regulamento de provas distritais (Torneio de Abertura de seniores
masculinos realizado num só dia e restantes classes em sistema
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progressivo, com eliminação à segunda derrota) e para as datas limites da
candidatura da realização de provas distritais e nacionais.
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. Este ano organizaremos o Torneio Ibérico. Prova esta constituída por 4
Associações espanholas e 4 portuguesas. É nosso objetivo receber as
diversas Associações da melhor forma possível, daí voltar a pedir o Vosso
apoio e colaboração. Se algum Clube quiser realizar esta prova na sua zona,
por favor informem-nos dessa intenção. A colaboração/apoio de Câmaras e
Juntas de Freguesia, assim como de empresas dos diversos ramos é
importante para o sucesso desta prova.
7. 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

