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1. REUNIÃO COM OS CLUBES, POR VIDEOCONFERÊNCIA – CONCLUSÃO DA ÉPOCA 

DESPORTIVA 2019/2020 

 

A direção da ATMP congratula-se pela forma e pelo interesse demonstrado por todos os 
clubes que participaram nas reuniões realizadas. Foram vinte e quatro os clubes que 
participaram e exprimiram a sua opinião face às questões colocadas. 
 
A ATMP e de acordo com as posições dos seus vinte e quatro clubes entende que é 
primordial, desde logo, a questão da saúde.  
 
Por isso foi entendida e manifestada a importância de acompanhar o desenrolar da 
situação e de aguardar o que a DGS e o Governo venham a regulamentar, para que seja 
possível à FPTM comunicar as suas decisões. 
 
Após o seu conhecimento é que será possível saber se estão reunidas as condições para 
retomar a prática desportiva nas suas diferentes vertentes.  
 
Contudo, durante as reuniões realizadas, os clubes entendem e deram a conhecer que 
deve ser salvaguardado o seguinte:   

 

• Os clubes da ATMP só retomam à competição se tiverem os seus locais 
para treinar e competir;  

• Os clubes da ATMP necessitam de um mínimo de trinta dias para se 
prepararem para a competição; 

• Alguns clubes estão dispostos, num eventual retomar imediato, de fazerem 
jornadas duplas para terminarem as provas e assim terminar a época.  
Esta situação dependerá sempre da data de reinício e em que moldes.  

• 45% dos clubes utilizam instalações públicas e como tal estão dependentes 
da decisão das entidades que gerem o local para a reabertura do mesmo. 

 
Entretanto, a ATMP face à situação atual, admite vir a dar por terminados os seus 
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campeonatos distritais de Equipas Seniores, dando a possibilidade aos clubes e de 
acordo com as classificações atuais, de representar a ATMP, num total de quatro equipas, 
na qualificação final. 
 
Também é de interesse da ATMP voltar a reunir com os clubes, assim que a FPTM 

comunicar a decisão de retomar ou não as provas e em que moldes, no sentido de 

prestar a colaboração que seja necessária. 

 

 

2. REABERTURA DA SECRETARIA / HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 
A partir do dia 1 de junho reabre o funcionamento da secretaria da ATMP, com o seguinte 
horário: 

▪ Manhã - 10h00 às 12h30 / Tarde - 15h30 às 18h00. 
 

Este horário que se manterá até ao dia 12 de junho, será redefinido ou mantido a partir de 
15 de junho. 

 
3. ASSEMBLEIAS GERAIS – EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 

 
No dia 30 junho serão realizadas na sede da ATM Porto duas Assembleias Gerais, 
uma Extraordinária e a outra Ordinária.  
 
A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á às 17h30m, para revisão dos 
Estatutos.  
 
Após a conclusão da Assembleia Geral Extraordinária, realizar-se-á a Assembleia Geral 
Ordinária, para discussão e aprovação do Relatório e Contas de 2019 e Parecer do 
Conselho Fiscal. 
  
Oportunamente enviaremos a respetiva Convocatória. Entretanto, segue em anexo o 
Relatório e Contas respeitante ao exercício de 2019, para vossa apreciação e avaliação.  

 
 
4.VENDA DE MATERIAL DESPORTIVO USADO 

 
A ATM Porto vai proceder à venda de material desportivo usado, nomeadamente, mesas 
de jogo, redes e separadores, da marca DONIC. 
 
Os interessados devem contactar a secretaria da ATM Porto. 
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