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Exmos. 

Clubes filiados na A.T.M.M. 

 

OF. CIRC. N.º 08   ÉPOCA 2020/2021  27/02/2021 

 

ASSUNTO: Retoma da atividade federada de Ténis de Mesa 

 

Na sequência da evolução positiva no controlo da Covid-19 na 

Região Autónoma da Madeira, o Governo Regional tem vindo a adaptar as 

medidas de desconfinamento da prática desportiva, o que neste caso 

representará a retoma das atividades de Ténis de Mesa federadas. 

Foi ontem publicada a Resolução n.º 132/2021, de 26 de fevereiro de 

2021, alterando-se o quadro de desenvolvimento das atividades de treino de 

Ténis de Mesa na Região, assim como a competição para um determinado 

grupo de atletas de Elevado Potencial e Alto Rendimento. 

Assim, as determinações governativas indicam os seguintes 

procedimentos: 

 

- Retoma da prática desportiva federada, em contexto não 

competitivo, das modalidades individuais, da atividade desportiva e 

competições nacionais dos Atletas de Alto Rendimento, dos Praticantes de 

Elevado Potencial (PEP) e dos Atletas integrados nas seleções nacionais 

das respetivas modalidades; 

 

- Determinar a retoma, a partir do dia 4 de março, da prática 

desportiva federada, em contexto não competitivo, das modalidades 

individuais consideradas de baixo risco, conforme listagem em anexo à 

presente Resolução; 

 

- Determinar a retoma, a partir do dia 4 de março, da atividade 

desportiva e competições nacionais dos Atletas de Alto Rendimento, dos 

Praticantes de Elevado Potencial (PEP) e dos Atletas integrados nas 

seleções nacionais das respetivas modalidades; 

 

- Proibição da utilização dos balneários, aquando da realização das 

atividades de treino. 

 

Neste sentido, e apesar de não ser ainda possível realizar competição 

regular ou eventos concentrados, passa a ser generalizada a possibilidade 

de realização de treinos, respeitando os horários de recolher obrigatório.   
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 Iremos divulgar em breve o Plano de Contingência devidamente 

atualizado, sendo que aguardaremos por informação de eventuais reservas 

de instalações, para o reinício da Vossa atividade a 4 de março (quinta-

feira). 

A utilização do Pavilhão de Ténis de Mesa Rafael Gomes (09h00, 

11h00, 14h00 e 16h00) e de outras instalações da responsabilidade da 

Direção Regional, obriga ao cumprimento dos planos de contingência da 

modalidade e das respetivas estruturas. 

 

Poderá consultar informações mais específicas na Resolução: 

  

Resolução n.º 132/2021, 26 de fevereiro de 2021 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-036-

2021-02-26sup3.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. 

A Associação de Ténis de Mesa da Madeira acompanhará a evolução 

do processo de propagação do vírus Covid-19, agindo em conformidade 

com as indicações e recomendações das entidades públicas governamentais 

e de saúde, apelando ao Vosso inestimável contributo neste sentido.  

 

Agradecendo desde já a atenção de V. Exa., subscrevemo-nos com 

os melhores cumprimentos, 

 

O PRESIDENTE DA DIREÇÃO 

 
     (Paulo Melim) 
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