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ASSUNTO: Suspensão de atividades e de serviço presencial

Atendendo à evolução do processo de propagação do COVID-19 e
decisões emanadas pelas autoridades governamentais, a Direção da
Associação de Ténis de Mesa da Madeira decidiu atualizar os
procedimentos seguidos até este momento.
Assim, e na direção expressa pelo Governo Regional da Madeira,
autoridade nacional de saúde e Federação Portuguesa de Ténis de Mesa,
optou-se pelas seguintes medidas preventivas:
1. Suspensão, até 30 de abril de 2020, de toda a atividade desportiva
concentrada de Ténis de Mesa na Região Autónoma da Madeira;
2. Suspensão imediata do serviço presencial na sede da Associação de
Ténis de Mesa da Madeira (Rua de São João n.º 2 BB);
3. Orientação exclusiva para contactos associativos através de correio
eletrónico (geral@atmmadeira.com) ou por telefone (291 740958),
para além dos contactos diretos conhecidos.
Acreditamos que desta forma estaremos a proteger todos os agentes
envolvidos na modalidade, para que em breve possamos em segurança e de
boa saúde, voltar a desempenhar as nossas funções de forma natural nos
vários recintos onde se pratica a modalidade.
Logo que estejam reunidas as condições para a utilização de
instalações desportivas, realização de treinos e competições, com o nível
desejado de confiança e segurança, retomaremos toda a atividade
associativa e de todos os seus filiados.
Apelamos ao contributo e compreensão de Todos, de forma a se
cumprir e fazer cumprir os comportamentos indicados pelas autoridades,
para um bem comum incalculável, onde a influência social sobre o próximo
pode também ser determinante.
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Disponibilizamos igualmente a nossa singela ajuda, em alguma
situação ou contexto mais difícil onde possam julgar ser necessária a
intervenção da Associação de Ténis de Mesa da Madeira.
Gratos pela Vossa melhor atenção, subscrevemo-nos com os
melhores cumprimentos,

O PRESIDENTE DA DIREÇÃO

(Paulo Jorge Melim)
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