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CIRCULAR N.º 1
2015/2016
26/08/2015

Abertura da Época 2015/2016 – Mensagem da Presidente
A Direção da ATM Aveiro vem por este meio declarar aberta a Época
2015/2016 e informa todos os interessados do seguinte:
1. Quero começar por dar os parabéns à ARC Ponte Nova, direção, treinadores,
atletas e pais dos mesmos, pela excelente época de 2014/2015.
Dignificaram o distrito, esta Associação e principalmente, a modalidade em
si. O meu muito obrigado pelo esforço.
2. Informo que o CTM Ovarense fechou, não participando na presente época.
Lamento que o projeto não tenho corrido como o esperado, mas dou os
meus parabéns pela tentativa e pelo esforço ao longo da época. Tenho a
certeza que o ténis de mesa só lucrou com este esforço.
3. Dou os meus parabéns também a todos aqueles que estão a terminar o seu
curso de treinadores, quer seja de grau 1 ou 2, contribuindo assim para
melhorar a qualidade da modalidade no distrito. Um bom “professor” leva a
bons “alunos”.
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 (Sistema de jogo, pontuação e provas de
equipas femininas) 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, agora na última época do meu mandato, e farei tudo ao meu
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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.

Para comprovar isto, informo que

crescemos cerca de 25 % na época que terminou. Por tudo 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. No ano que passou organizamos o Torneio Ibérico. Prova esta constituída
por 4 Associações espanholas e 4 portuguesas e é com grande orgulho que
informo todas que a mesma foi um sucesso. Obrigada a todos aqueles que a
tornaram possível, e incluo aqui também os atletas e treinadores de Aveiro
presentes.
7. Este ano organizaremos o Campeonato nacional individual e pares de
infantis e seniores, em parceria com a FPTM e a Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira, no Europarque em Santa Maria da Feira, nos dias 19 e 20 de
março de 2016. Prova esta que contará com o piso oficial da FPTM
(Sportspartner) e com transmissão televisiva.
8. 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

