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1. COMPOSIÇÃO DOS ORGÃOS SOCIAIS DA ATMC
1.1. Assembleia Geral
. Presidente: Ricardo José Gomes Antunes
. Vice-Presidente: José Luis Sousa Rebelo
. Secretário: Vera Sofia Fonseca Figueiredo
1.2. Direção
.
.
.
.
.

Presidente: José Luis Batista Barata Martins
Vice-Presidente: Renato Cláudio Ferreira Simões
Secretário: Nuno Jorge Silva Antunes
Tesoureiro: Bruno Filipe Figueiredo Costa
Vogal: Pedro Miguel Vieira Ratola

1.3. Conselho Fiscal
. Presidente: Pedro Miguel Henriques Pinheiro Nascimento
. Vogal: Mário António dos Santos Madeira
. Vogal: José Manuel Matias Cruz
1.4. Conselho de Arbitragem
. Presidente: Filipe Manuel Mota Neves de Lima
. Vogal: Joaquim Jorge Gomes Prata
. Vogal: Fernando Pedro Mota Viso
1.5. Conselho Jurisdicional
. Presidente: Carla Alexandra Neves da Cunha Lima Espírito Santo
. Vogal: Vitor Manuel Glória Soares
. Vogal: Miguel Sérgio de Carvalho Fernandes Dias
1.6. Conselho Técnico
. 1º Diretor: Fernando Cera de Jesus Torres
. 2º Diretor: António Manuel Fernandes Alves
. 3º Diretor: David Salomão Taborda Monteiro
1.7. Departamento Clínico
. Pedro Nuno Vieira dos Santos Ferreira
1.8. Departamento Logístico
. Nelson Filipe Almeida Baptista
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2. NOTA DO PRESIDENTE
A Direcção da Associação de Ténis de Mesa de Coimbra, no cumprimento do estatutariamente
regulamentado, apresenta para apreciação, discussão e votação o Relatório de atividades e contas
referentes ao ano de 2021.
Este pretende ser um documento claro e suscinto, pelo que apresentará de forma clara e transparente as
atividades efetuadas e expõe as contas de 2021 de forma rigorosa e objetiva.
No que no campo operacional e organizacional diz respeito, o ano 2021 terá sido dos mais desafiantes
desde que a anterior direção tomou posse em 2016.
Em plena pandemia Covid-19 e com todas as restrições que foram sendo impostas ao longo de todo o
ano, a ATMC conseguiu completar quase na totalidade o quadro competitivo distrital, apesar dos
enormes constrangimentos causados pelas medidas restritivas adicionais colocadas pelo Governo, e ainda
organizar dois Campeonatos Nacionais com a FPTM (Veteranos e Sub-15) no distrito de Coimbra deixando
a comunidade mesa-tenista impressionada com a capacidade de resiliência, mobilização e organização
que a ATMC demonstra repetidamente.
Em agosto foi ainda possível realizar um Estágio para as seleções jovens que contou com cerca de 30
atletas durante 15 dias, e ainda um Estágio Aberto com a participação de 7 atletas seniores.
Foi ainda possível, também no final do ano, inscrever uma equipa da ATMC com atletas federados de
diversos clubes, no Circuito Nacional Challenge, num modelo organizativo diferente do habitual, para
corresponder aos constrangimentos provocados pela pandemia.
Conforme já referido, foram encontrados todos os Campeões Distritais singulares, de todas as classes
jovens, e de todas as restantes classes etárias.
Apesar do tremendo aumento da atividade da ATMC durante o ano de 2021, se comparado com a
atividade no ano anterior, foi possível acabar novamente o ano com um resultado positivo, que veio
reforçar o equilíbrio da atual situação financeira da ATMC, como mais à frente se verá.
Voltou a crescer o número de clubes na ATMC, confirmando a dinâmica que a associação tem trazido
para a modalidade.
Num ano difícil e de relativa atividade, obriga mesmo assim a um 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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3. PRINCIPAIS ATIVIDADES
Em termos gerais, o Plano de Atividades e Orçamento para 2021 não foi cumprido devido à pandemia,
com a realização de apenas algumas provas distritais e atividades calendarizadas, assim como o envio
aos clubes da Nota de Despesa de 2020, o que gerou um saldo positivo das contas da associação em 2021.
3.1 Competições Distritais/Nacionais e Outras
Os Campeonatos Distritais singulares e equipas seniores masculinos, relativos à época 2020/2021
realizaram-se até maio de 2021 tendo sido possível atribuir os Campeões Distritais de:
. Singulares Sub-10
. Singulares Sub-12
. Singulares Sub-15
. Singulares Sub-19
. Singulares Seniores
. Singulares Veteranos I, II, IV e V
. Equipas Seniores Masculinos
Relativamente ao Campeonato Distrital de Equipas Seniores, foi possível atribuir o Título de Campeão, e
as três melhores equipas classificadas da Fase Final foram disputar a Fase de Qualificação Nacional em
julho, mas nenhuma das equipas conseguiu a respetiva subida à 2ª Div. Nacional.
Com o normal retomar das competições, foi possível organizarmos um estágio distrital de verão para as
seleções jovens que contou com cerca de 30 atletas durante 15 dias, e ainda um Estágio Aberto com a
participação de 7 atletas seniores, proporcionando um período de treino e competitivo bastante positivo
para todos os atletas presentes.
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4. OBJETIVOS ALCANÇADOS
Foram objetivos alcançados pela Direcção na época 2020/2021:
- Aumento do número de Clubes
- Manutenção de contactos regulares com a FPTM, tendo aumentado os apoios financeiros no contrato
programa e apoios a todas as iniciativas da associação.
- Aumento da visibilidade das provas distritais da ATMC nos media ( Facebook, Diário de Coimbra, Diário
das Beiras, etc )
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5. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE
O presente trabalho, deve ser olhado como uma reflexão assente na realidade, que permite identificar
um conjunto de pontos fortes e fracos da atividade.

Como se pode verificar, temos vindo a manter a base de praticantes do Ténis de Mesa, e ao mesmo
tempo criado condições para que a sua projeção em termos da correta distribuição etária pelos
diferentes escalões, venha a ser uma realidade, e que transporte consigo a garantia de um futuro para a
atividade. No entanto, não podemos continuar com um número exageradamente superior de atletas
seniores inscritos em relação a todos os outros escalões de formação. A pirâmide continua a estar
invertida !!!
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6. CONTAS
Este relatório, neste capítulo, tem como objetivos:
1. Explicitar os aspetos 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.

De acordo com a legislação em vigor e conforme os estatutos da ATMC, apresentamos os resultados do
exercício de 2021, os quais encerram com um resultado positivo de 1.922,99€.
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6.1.

ANÁLISE FINANCEIRA DO PERÍODO

De acordo com a legislação em vigor, e conforme os estatutos da Associação de Ténis de Mesa de Coimbra,
apresentamos os resultados do exercício de 2021, os quais encerram com um resultado líquido positivo de
1.922,99€.
Este Resultado é obtido através de uma gestão rigorosa dos subsídios recebidos, principalmente os que advêm
da FPTM, assim como da Faturação de Filiações e Inscrições em provas distritais aos clubes, venda de material,
para além de proporcionar uma maior projeção do Ténis de Mesa no distrito de Coimbra, permite-nos obter
receitas fundamentais para aplicação no desenvolvimento da modalidade e consolidação da componente
financeira.

6.2.

TESOURARIA

Os excelentes resultados verificados em 2021 também tiveram impacto ao nível da tesouraria da ATMC, uma
vez que finalizámos o ano com 6.286,15€ disponíveis.
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De seguida analisamos os montantes dos subsídios procedentes da FPTM.

Em 2021 registou-se um aumento de 985,64€, o que significa um crescimento de 14,00% em relação ao
montante total de subsídios recebidos da FPTM em 2020, mantendo a tendência de subida que se vem
registando desde que a atual e anterior direção tomaram posse.
Do ponto de vista financeiro, mais uma vez apelamos aos clubes associados, a quem cabe um papel
importante no apoio à ATMC, através da regularização das despesas em atraso em que um deles apresenta
um atraso no pagamento superior a um ano!

12

Relatório de Atividades e Contas / 2021

6.3.

NOTAS FINAIS

A Direção da Associação de Ténis de Mesa de Coimbra deixa aqui expresso um voto de agradecimento aos
membros da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e aos colaboradores da ATMC pela dedicação e
disponibilidade demonstradas.
Coimbra, 06 de junho de 2022
Pela Direção da ATMC,

José Luis Martins
(Presidente da Direção)

7. 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 ao ano de 2021, 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 2021;
1.2 – Que seja aprovado um voto de louvor à Direção, e de um modo geral a todos os que têm
prestigiado esta Associação
Coimbra, 06 de junho de 2022

Pedro Nascimento
(Presidente do Conselho Fiscal)
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