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Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas, reuniu em sessão 

ordinária, em segunda convocatória na sede da FPTM sito na Rua Padre Luís Aparício nº 9 – 5º andar em 

Lisboa, e ainda por videoconferência, a Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 

conforme convocatória datada de sete de março de dois mil e vinte e dois com a seguinte ordem de 

trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um – Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas 2021------------------------------------------- 

Ponto dois – Outros assuntos do interesse da modalidade -------------------------------------------------------------- 

Assumiu a presidência da Assembleia Geral a Presidente da Mesa Dra. Maria Inês da Graça Louro, estando 

presente a vogal Odete Cardoso e o secretário Mário Carvalho. Pela direção estiveram presentes o 

Presidente Pedro Moura, os Vice-Presidentes Carlos Galvão, Francisco Teofilo, Eduardo Santos e Luís 

Garrett.  Estiveram ainda presentes os delegados dos jogadores Diogo Silva, Diogo Simões da Silva e 

Rodolfo Pedra; os delegados de treinadores Francisco Santos e Marco Rodrigues; os delegados de árbitros 

Décio Faustino, Elena Li, Francisco Rocha e Júlio Nemopuceno: os delegados de clubes Pedro Barbosa –

ATM Aveiro, João Costa – ATM Braga, Edilson Rodrigues– ATM Évora, Ilídio Freitas – ATM Leiria, Mário 

Couto – ATM Porto, José Augusto – ATM Setúbal, Bárbara Afonso – ATM Viana Castelo, Carlos Gonçalves 

– ATM Vila Real; por parte das Associações, Patrícia Soares – ATM Aveiro, José Luís Martins – ATM 

Coimbra, José Mendes – ATM Évora, Daniel Correia – ATM I Pico, Anabela Leal – ATM I Terceira, Mário 

Silva – ATM Leiria, Paulo Melim – ATM Madeira, Sérgio Miranda – ATM Porto, Rui Rego – ATM Viana 

Castelo, Aquilino Pinto – ATM Viseu.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iniciada a reunião, a senhora presidente da mesa, Maria Inês da Graça Louro, pediu a autorização à mesa 

para a introdução de um voto de pesar devido ao falecimento do dirigente do clube GDCS Juncal, Roberto 

Andrade, precedido de um minuto de silencio, não existindo nem votos contra nem abstenções, foi aceite 

por unanimidade. A senhora presidente da mesa passou de seguida ao ponto número um da ordem de 

trabalhos, dando a palavra ao senhor presidente da Direção Pedro Moura, que cumprimentou todos os 

delegados eleitos e apresentou o relatório e contas 2021, de seguida o presidente do Conselho Fiscal José 

Alvoeiro leu o parecer e de seguida a presidente da mesa colocou o documento a discussão. Questionou 

os presentes se teriam alguma questão ou esclarecimento sobre o documento e, não existindo, o 

documento foi colocado à votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. -------------------------------- 

Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, outros assuntos de interesse da modalidade, a senhora 

presidente questionou quem pretendia usar da palavra, e não havendo qualquer comentário por parte 

dos integrantes da assembleia, foi lida a minuta da ata por parte do secretario Mário Carvalho e aprovada 

por unanimidade. Nada mais havendo a tratar a senhora Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão 

quando eram vinte e uma horas e dez minutos. --------------------------------------------------------------------------- 
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