FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE TÉNIS DE MESA

COMUNICADO Nº 10 de 2015/2016
1. Demissão de membros da Direção
2. Nomeação de membros da Direção
3. Alteração na estrutura organizativa das Seleções Nacionais

1. Demissão de membros da Direção
Informamos que, com efeitos a 5 de Novembro de 2015, o Presidente da FPTM, aceitou a demissão
dos Vice-Presidentes da Direção, Margarida Eugénia Dias Ferreira e Tiago Moura Viegas Henriques
dos Santos, os quais fundamentaram o seu pedido em razões pessoais e profissionais.
O Presidente da FPTM aceitou ainda o pedido de demissão do Vice-Presidente, João Manuel da
Silva Oliveira, tendo este fundamentado o seu pedido no facto de, exercendo as funções de formador
responsável pelo Projeto do “Ténis de Mesa vai à Escola”, serem estas incompatíveis, à luz dos
Estatutos da FPTM e da lei (Regime Jurídico das Federações Desportivas) com o cargo de VicePresidente e entendendo ser, neste momento, prioritária a manutenção da estabilidade no
desenvolvimento daquele importante projeto de formação que o próprio continuará a assumir com
Coordenador do Departamento de Formação e Desenvolvimento da FPTM e para o qual
aproveitamos para desejar a continuação dos maiores sucessos.

O Presidente e toda a restante Direção agradecem todo o empenho e competência que os membros
da direção que agora saem sempre colocaram no exercício dos seus cargos.
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Como é do conhecimento público a Dra. Margarida Dias Ferreira, que se manterá na Comissão
Executiva do Comité Olímpico de Portugal como representante da FPTM, foi determinante, entre
outras, na implementação e acompanhamento da nova regulamentação dos torneios pontuáveis
para o ranking nacional enquanto o Eng. Tiago Viegas foi o mentor de toda a organização e
respetivo plano estratégico das seleções nacionais que permitiram o alcance de resultados
desportivos internacionais inéditos e de grande relevo, tanto a nível sénior como nas classes jovens,
proporcionando simultaneamente o reconhecimento da FPTM como um parceiro essencial das suas
congéneres de todo o mundo assim como das instituições internacionais que regulam o ténis de
mesa na persecução dos seus projetos de deteção de novos talentos e políticas de desenvolvimento
do alto rendimento, não esquecendo o seu contributo na implementação das alterações estruturais
nos quadros competitivos que se registaram nos últimos três anos.
A direção da FPTM deseja a ambos as melhores felicidades nos novos projetos profissionais e
pessoais e mantêm a certeza de que a modalidade poderá sempre contar com o seu contributo e
apoio.

2. Nomeação de membros da Direção
Informamos que por Despacho do Presidente de 5 de novembro de 2015, no uso das competências
que lhe são conferidas pela alínea j) do artigo 54º dos Estatutos, foram nomeados Vice-Presidentes
da Direção os seguintes elementos:
- Carlos Manuel Nunes Serpa Fagundes
- Eduardo Lourenço dos Santos
- Francisco Lourenço Martins Teófilo
- José Manuel Martins Gordalina
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3. Alteração na estrutura organizativa das Seleções Nacionais
Em sequência das alterações na direção da FPTM acima descritas, a direção da FPTM decidiu
nomear, com efetividade imediata, o Prof. Fernando Malheiro como coordenador de todas as
seleções nacionais jovens, com responsabilidade direta na seleção e preparação dos treinadores e
atletas das mesmas.

Lisboa, 5 de novembro de 2015

Federação Portuguesa de Ténis de Mesa
Pela Direção
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa

(Pedro Miguel Moura)
Presidente
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