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1. Nota Introdutória
A Direcção da ATMC, no cumprimento ao estatutariamente regulamentado, apresenta para apreciação,
discussão e votação o Relatório de actividades e contas referentes ao ano de 2017.
Este pretende ser um documento claro e suscito, pelo que apresentará de forma clara e transparente as
actividades efectuadas e expõe as contas de 2017 sem grandes considerações técnicas.
Uma palavra de agradecimento e reconhecimento para com todos os que colaboraram connosco em torno
do sucesso dos objetivos da nossa modalidade, nomeadamente:
• Órgãos sociais não remunerados;
• Atletas, árbitros, treinadores, dirigentes e seus familiares, pela constante paixão com que se dedicam
ao ténis de mesa.
• Federação Portuguesa de Ténis de Mesa;
• IPDJ.

José Luis Martins
(Presidente da Direção)
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2. Principais Actividades
Em termos gerais, o Plano de Atividades e Orçamento para 2017 foram cumpridos, com a realização de
todas as provas distritais e atividades calendarizadas, assim como o envio aos clubes da Nota de Despesa
da época 2015/2016 e 2016/2017, o que gerou um saldo positivo das contas da associação.
2.1 Competições Distritais
Todos os Campeonatos Distritais dos escalões jovens e seniores, relativos à época 2016/2017 realizaramse e terminaram, como é normal, no mês de julho. A partir de agosto iniciou-se a época 2017/2018
tendo a ATMC mantido a política de descentralização, variando os locais em que se organizam as provas,
algo que pretende continuar a implementar no futuro. Em 2017 foi mantido o conceito que concerne à
escolha dos locais onde se organizam as competições, e que passa pela procura de parcerias com
entidades locais e que reflitam uma organização a baixo custo para a ATMC. Pela primeira vez foi
realizado um curso de arbitragem, a participação das seleções jovens na Taça do Minho e Estágio de
Natal.
28 Janeiro – Campeonato Distrital Equipas Iniciados,Cadetes e Sub-21 ( Ega )
4 Fevereiro – Curso de Arbitragem ( Condeixa-a-Nova )
18 Março – Campeonato Distrital de Equipas Infantis e Juniores ( Cantanhede )
25 Abril – Campeonato Distrital Individual/pares Iniciados, Cadetes e Seniores ( Vagos )
23/24 Maio – Torneio Internacional de Condeixa-a-Nova ( Condeixa-a-Nova )
4 Junho – Taça do Minho - Torneio Inter Seleções Distritais ( Vizela )
1 Julho – Campeonato Distrital Individual/pares Infantis e Juniores ( Vila Nova Poiares )
15 Julho – Torneio de Encerramento ATMC 2016/17 ( Vagos )
30 Julho – XV Torneio do CCPOH ( Oliveira do hospital )
26 Agosto – I Torneio Casa Povo Abrunheira ( Abrunheira )
2 Setembro – 3º Torneio Corbillon Nicolau Mónica GF ( Figueira Foz )
30 Setembro – Torneio de Abertura ATMC 2017/18 ( Calvão )
25 Novembro – Campeonato Distrital Equipas Infantis, Juniores e Veteranos ( Cantanhede )
19/20 Dezembro – Estágio Natal Seleções Jovens ( Calvão )

3. Objectivos Alcançados
Foram objectivos alcançados pela Direcção na época 2016/2017:
- Aumento do número de provas distritais jovens e melhoraria das condições técnicas e troféus para que
os atletas da ATMC obtivessem melhores resultados;
- Aumento do número de provas abertas organizadas pelos clubes com apoio da ATMC;
- Curso de Arbitragem;
- Aumento do nº de Clubes filiados;
- Estágio para as seleções jovens;
- Aumento do numero de Agentes Desportivos ( Atletas/Treinadores, Delegados, Etc )
- Manutenção de contactos regulares com a FPTM, tendo obtido apoios financeiros no contrato programa
e apoios a todas as iniciativas da associação.
- Participação no Inter Seleções Distritais, para aumentar o prestígio da ATMC e dos seus atletas.
- Aumento da visibilidade das provas distritais da ATMC nos media ( Facebook, Diário de Coimbra, Diário
das Beiras, etc )
- Aumento de parcerias ( Ex: Performed – Exames Médicos Desportivos )
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4. Contas
Este relatório, neste capítulo, tem como objetivos:
1. Explicitar os aspectos mais relevantes da atividade financeira da associação, no que concerne ao
desempenho económico e financeiro, nos domínios das receitas e das despesas;
2. Apresentar a situação económica relativa ao exercício, analisando a evolução da gestão da ATMC.
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NOTA: No encerramento das contas a 31/12/2017 verifica-se um resultado histórico, não só pelo seu
Resultado Líquido positivo (+ 3.482,95 €), mas também pelo facto de ter conseguido a redução total do
passivo que vinha da direção anterior no valor de 1482,80€. Falta apenas receber do clube AR São Miguel
a Notas de Despesa referentes à época 2016/2017 no valor de 227,50€ e 14,50€ do atleta independente
Pedro Silva.
Coimbra, 22 de Março de 2018

José Luis Martins
(Presidente da Direção)

5. Parecer do Conselho Fiscal
Dando cumprimento às competências estabelecidas pela alínea nos Estatutos da Associação de Ténis de
Mesa de Coimbra, o Conselho Fiscal, examinou as Contas de Gerência relativa aos anos de 2017, que lhe
apresentou a Direção.
Da sua análise não houve lugar a qualquer reparo, razão pela qual submetemos a esta Assembleia o
seguinte parecer:
1.1 – Que seja aprovado o Relatório de Atividades e Contas do ano de 2017;
1.2 – Que seja aprovado um voto de louvor à nova Direção, e de um modo geral a todos os que têm
prestigiado esta Associação
Coimbra, 25 de Março de 2018

Pedro Nascimento
(Presidente do Conselho Fiscal)

