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                                              COMUNICADO N.º 26                                  2020-2021 

 

1.- ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ATML 

Relembramos que no âmbito do processo eleitoral para os Órgãos Sociais da ATML, e 

após correção das irregularidades detetadas na candidatura designada por “Lisboa +”, a 

mesma, foi considerada elegível e consequentemente admitida, juntando-se assim a ou-

tra anteriormente apresentada, e designada por “Unidos pela paixão do Ténis de Mesa”, 

conforme informação já divulgada em Comunicado anterior. Dando cumprimento ao 

Artigo 12.º do R.G.I., foi decidido atribuir às listas apresentadas, as seguintes letras: 
 

Lista A – “Unidos pela paixão do Ténis de Mesa” 

Lista B – “Lisboa +” 
 

Relativamente à data da votação, recordamos o Comunicado por mim emitido e datado 
de 29 de janeiro último, onde se deu conta da obrigatoriedade de “adiar a data da 
votação para os Órgãos Sociais da ATML, que se encontrava convocada para o próximo 
dia 5 de fevereiro, para data a comunicar oportunamente, quando a situação 
epidemiológica assim o justificar e que, naturalmente, terá em conta um outro cenário 
que permita o levantamento das atuais restrições legais, e potencie uma presença 
massiva de eleitores dando cumprimento aos princípios democráticos, garantindo o 
exercício do direito de participação e um firme compromisso com os superiores valores 
da liberdade.” Neste contexto, torna-se por demais evidente que o processo se encontra 
encerrado, não sendo necessária qualquer resubmissão por parte de qualquer das 
candidaturas. 
 

Aproveitamos, também, a oportunidade para lembrar que não admitiremos nenhuma 

afirmação ou insinuação abusiva, injuriosa e difamatória do bom nome de pessoas e da 

instituição durante este processo eleitoral. Analisaremos o conteúdo difundido publica-

mente nas redes sociais e reservamos o direito de agir judicialmente, contra qualquer 

uma das duas candidaturas, em defesa do respeito e dignidade que todos devemos à 

Associação de Ténis de Mesa de Lisboa e a todos aqueles que contribuíram ao longo da 

história coletiva da modalidade.  

 

Com os melhores cumprimentos 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

(Mário Rui Coelho Teixeira) 

Lisboa, 5 de fevereiro de 2021 


