ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE AVEIRO
(PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA)
Casa do Povo de Ovar - Largo dos Bombeiros Voluntários, 87 – 3880-133 OVAR
E-mail: tenismesa.aveiro@gmail.com * www.atmaveiro.com

CIRCULAR N.º 2
2014/2015
19/08/2014

1 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE LOUROSA
1. Vimos por este meio informar que a ATMA renovou o protocolo com o Centro
de Formação de Lourosa para a época 2014/2015.
2. Os horários de treino para a época em curso serão :
 De segunda a quinta feira das 17h30 às 20h30. Os atletas menores devem de ir
sempre acompanhados por um adulto.
 Os mesmos são válidos de setembro 2014 a junho 2015, havendo um horário
diferente durante o mês de julho 2015 e também durante as férias escolares.
 Qualquer outra necessidade, quer de Clubes, Instituições, treinadores ou
atletas, fora dos horários acima designados, devem contactar o responsável do
Centro.

2 – CENTROS DE FORMAÇÃO DE AVEIRO
Informamos que, dado a conjetura económica do país e da Federação, não nos
será possível aceitar outra candidatura para um outro Centro de formação de ténis
de mesa em Aveiro para a época em curso. A Federação tem reduzido os apoios e
cada vez mais paga fora de horas.
Assim, a escolha da renovação do Centro já existente e da sua não substituição
por outro, prende-se, além do obrigatório, mencionado na Circular nº5 da época
anterior e da Circular nº7 da época 2012/2013, com:
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 Localização ( 3 Agrupamentos de escolas nas imediações que aderiram
ao projeto “Ténis de mesa vai à escola” , o que irá facilitar a
organização dos Torneios obrigatórios, inerentes ao projeto em si.)
 Quantidade de Clubes existentes na área circundante, com formação e
participação dos mesmos em provas distritais.
 Trabalho realizado na época anterior em prol do desenvolvimento da
modalidade, nomeadamente a realização de: duas provas do Desporto
escolar, das Mini Olimpíadas Concelhias, da Formação de treinadores
das escolas EB1 e de vários torneios nacionais não oficiais.
Não havendo capacidade financeira para mais do que um Centro, iremos
manter o que temos, embora com uma redução, no apoio dado, de 40%.

A Presidente da direção da ATM Aveiro
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