
Caros Treinadores, 

De acordo com os Estatutos da ATTP, junto envio a convocatória para a 
Assembleia Geral Eleitoral marcada para Sábado 14 de Novembro 2020 pelas 
15h00 no auditório do Comité Olímpico de Portugal. 

A vossa participação ativa é como sempre de extrema importância, sendo esta 
de maior importância ainda, pois trata-se do destino da ATTP para os próximos 
quatro anos. 

Finalizado este quadriénio, considero que é o momento para que o projeto 
ATTP possa prosseguir e crescer, não sendo a minha intenção recandidatar-
me ao cargo de Presidente da ATTP, nem a outro cargo dos órgãos sociais de 
uma futura lista. 

A atual  direção sempre entendeu a ATTP como um complemento importante à 
atividade formativa da FTP e de outros organismos que proporcionam 
formação aos treinadores. 

Estou convicto que nos últimos 7 anos conseguimos proporcionar formações 
de qualidade e dinamizar a comunidade dos treinadores de uma forma que 
ainda não acontecia, nomeadamente através do contacto regular com algumas 
figuras mundiais do Triatlo na área do treino desportivo. 

Este projeto não pode nem deve terminar aqui, estando todos os alicerces 
criados para que a atividade da ATTP seja cada vez mais vasta e abrangente. 

Posto isto, apelo a todos os treinadores para que se mobilizem no sentido de 
marcarem presença na próxima AG, mas que também e sobretudo, se 
organizem no sentido de dar os passos necessários para assumirem a 
condução da ATTP. 

A presente Direção, a começar por mim, estará completamente disponível para 
ajudar na necessária transição após as eleições. 

Caso necessitem de algum esclarecimento relativo ao processo eleitoral e aos 
passos a dar para poderem apresentar uma lista candidata, marcarem 
presença na AG, e votarem, queiram por favor contactar o Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral da ATTP, Sr. Paulo Tenrinho (ptenrinho@gmail.com) 

 Um forte abraço, com a minha admiração e respeito de sempre, por aqueles 
que, dão em cada dia o seu melhor aos Atletas – Os Treinadores 

Sérgio Santos 
Presidente

presidente.attp@gmail.com
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