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ASSUNTO: Prorrogação da suspensão de atividades Ténis de Mesa
Na sequência da evolução negativa da Covid-19 na Região
Autónoma da Madeira, têm vindo a ser tomadas difíceis decisões pelo
Governo Regional, que têm influenciado a realização das atividades de
Ténis de Mesa nesta fase.
Foi ontem (sexta-feira, 29/01/2021) publicada a Resolução n.º
69/2021, de 29 de janeiro de 2021, mantendo-se os condicionamentos
quanto ao desenvolvimento das atividades federadas de Ténis de Mesa na
Região.
Assim, e atendendo ao atual contexto da Covid-19, foi decidido
prorrogar a suspensão de todas as competições desportivas na Madeira e na
representação nacional, mantendo-se a possibilidade de treino dos atletas
seniores, pertencentes às equipas com participação nacional regular.
Poderá consultar informações mais específicas na Resolução:
Resolução n.º 69/2021, 29 de janeiro de 2021
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-0192021-01-29sup.pdf
Mais informamos que estamos em contacto permanente com a
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, de forma a evitar eventuais
prejuízos desportivos às equipas da Madeira, atualmente integradas nos
Campeonatos Nacionais de Equipas.
No que diz respeito aos Campeonatos Nacionais da 1ª Divisão, já
foram efetuadas diligências junto do Governo Regional, de modo a
podermos ponderar uma retoma à competição formal, ainda que seja
necessário o seu reenquadramento e definição de um quadro de exceção,
variável que ainda não foi superiormente deferida.
Quanto à possibilidade de treino das equipas integradas no
Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Honra Masculina e 2ª Divisão
Feminina, a retoma terá de ser gradual, atendendo às diretrizes da Direção
Regional de Desporto (DRD).
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Neste sentido, e sabendo-se que a alguns atletas já foi possibilitada a
oportunidade de treino em algumas instalações que não dependem da DRD,
solicitamos informação quanto à intenção de apenas estes atletas
(pertencentes às equipas nacionais) poderem voltar a treinar.
As instalações do Pavilhão de Ténis de Mesa Rafael Gomes
(Funchal) estão disponíveis para este efeito, estando a utilização de outras
instalações dependente de validação central da DRD. Caso haja essa
intenção, e porque as atividades estão condicionadas, será necessário
definir e cumprir com exatidão/rigor as reservas deferidas, bastando enviar
pedido com dias/horas/lista de atletas a integrar para o endereço
geral@atmmadeira.com.
Apelamos ao cumprimento rigoroso de todas as medidas
implementadas no nosso Plano de Contingência, na certeza de podermos
todos contribuir para um desejado rápido regresso à normalidade, agindo
em conformidade com as indicações e recomendações das entidades
públicas governamentais e de saúde.
Agradecendo desde já a atenção de V. Exa., subscrevemo-nos com
os melhores cumprimentos,

O PRESIDENTE DA DIREÇÃO

(Paulo Melim)
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