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COMUNICADO Nº 09 de 2013/2014 

 

Campeonato Nacional Individual de Infantis e Seniores – Lagos – 1 e 2 Março de 2014 
Alojamento, refeições e outras ofertas e informações úteis 

 

 

A FPTM, em parceria com a Associação de Ténis de Mesa do Algarve e o Clube de Ténis de 
Mesa de Lagos, com o intuito de facilitar a participação de todos os atletas e demais agentes no 
Campeonato Nacional Individual de Infantis e Seniores a realizar nos próximos dias 1 e 2 de 
Março em Lagos, divulga as condições de alojamento, refeições e outras informações úteis. 
 
1 – Local da Prova 

 

A competição terá lugar no Pavilhão do Complexo Desportivo Municipal de Lagos (perto da 
Avenida dos Descobrimentos, junto à PSP).  
Coordenadas GPS 37º,6’47’N – 8º 40’48’W 

 
2 – Condições de alojamento 
 
O alojamento proposto e com condições preferenciais para os participantes na competição, é 
Apartamentos Turísticos Vila Mós, apartamentos de 4 estrelas, junto à praia de Porto de Mós 
Coordenadas GPS 37.089636,-8.686485 (mais informações em http://www.vilamoslagos.com/) 

 
Os preços a praticar em condições especiais para o evento, e mediante reserva através da 
organização, serão os seguintes: 
 

Apart.   preço por noite/apartamento preço por noite/apartamento 

tipologia Lotação máxima Reserva de apenas 1 noite Reserva mínima 2 noites 

  
  

  

T1 para 4 pessoas, com um máximo     

  de 3 adultos (+ 1 criança) 59,00 € 49,00 € 

T2 para 6 pessoas, com um máximo     

  de 5 adultos (+ 1 criança) 81,00 € 66,00 € 

T3 para 8 pessoas, com um máximo      

  de 7 adultos (+ 1 criança) 108,00 € 83,00 € 

 

http://www.vilamoslagos.com/
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Estes preços NÂO INCLUEM pequeno almoço, no entanto todos os apartamentos dispõem de 
cozinha com condições para a respectiva preparação. 

 
 
3 – Alimentação 

 
Aos atletas inscritos para a competição no escalão de infantis serão fornecidas 3 (três) 
refeições GRATUITAS (almoço e jantar de sábado e almoço de Domingo). Os almoços serão 
servidos no Pavilhão Municipal do Complexo Desportivo de Lagos. O jantar de sábado será 
servido em local ainda a designar mas perto do Pavilhão. 

 

Os restantes atletas e demais agentes desportivos (atletas seniores, treinadores, pais e/ou 
outros acompanhantes) poderão beneficiar das refeições, nos mesmos locais, mediante 
inscrição prévia, de acordo com os seguintes valores: 
 

 Almoços de sábado e Domingo – 7,00 / pessoa 
 Jantar de sábado – 8,00 / pessoa 

 
 
4 – Massagens 
 
Estará disponível um serviço gratuito de massagens de aquecimento e recuperação no 
Pavilhão, com 6 massagistas a trabalhar em 6 marquesas em sala privada. É garantida uma 
massagem de aquecimento muscular a cada equipa inscrita e as restantes mediante 
disponibilidade no local. Para o efeito, as equipas/atletas interessadas deverão dirigir-se ao 
local que estará devidamente assinalado. 
 
 
5 – Prazos de inscrição, reservas e contactos 
  
 5.1. – Para a competição  
 

As inscrições na competição deverão ser efectuadas, de acordo com o Calendário 
Geral de Provas, ATÉ AO DIA 12 DE FEVEREIRO, através dos meios e contactos 
habituais da FPTM. 
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 5.2. – Para o alojamento e refeições 
 

As reservas para alojamento e refeições nos termos acima referidos devem ser feitas 
impreterivelmente ATÉ AO DIA 25 DE FEVEREIRO, não havendo reservas de última 

hora. O cumprimento deste prazo é essencial para poder garantir a qualidade do 
evento. 
 
Os atletas inscritos para a competição de infantis, com direito à refeição gratuita, 
deverão igualmente confirmar a sua inscrição nas refeições junto dos parceiros abaixo 
indicados. 
 
As reservas de alojamento deverão ser efectuadas com a maior brevidade possível 
para poder ser garantida a tipologia desejada, sendo que os pedidos serão aceites pela 
respectiva ordem de entrada. 
 
Todas as reservas devem obrigatoriamente ser feitas através do nosso parceiro CTM 
Lagos para os seguintes endereços de correio electrónico ctm.lagos@gmail.com ou 
paulovrocha@msn.com. 
 
Para esclarecimento de quaisquer dúvidas poderão ainda ser contactados Paulo Rocha 
(914205011) ou Luis Santos (917238468). 

 

 

Lisboa, 03 de fevereiro de 2014 

 

Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 

 
(Margarida Dias Ferreira) 

Vice-Presidente 

mailto:ctm.lagos@gmail.com
mailto:paulovrocha@msn.com

