
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO Nº 11 de 2021/2022 

1. Abertura de inscrições para o Circuito Challenge FPTM 

2. Abertura de inscrições para o Torneio Abertura Circuito Challenge FPTM 

21/22 

3. Abertura de inscrições para o Circuito Nacional de Para-Ténis de Mesa 

4. Atualização do Calendário dos Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina  

 

 

1. Abertura de inscrições para o Circuito Challenge FPTM 

Serve o presente para informar que se encontram abertas as inscrições para o Circuito 

Challenge FPTM. 

No seguimento das comunicações anteriores e em consequência da paragem provocada 

pela pandemia Covid-19, não serão cobradas taxas de inscrição para a época 2021 / 2022 

para todos os atletas que estavam inscritos neste Circuito a 13 de março de 2020, 

mantendo-se, no entanto, o custo inerente ao Seguro Desportivo e Cartão de Filiado. A 

tabela de encargos será atualizada em conformidade. 

A FPTM planeia organizar um Torneio por mês durante toda a época desportiva.  

2. Abertura de inscrições para o Torneio Abertura Circuito Challenge FPTM 

21/22 

Estão abertas as inscrições, até 28 de setembro de 2021, para o Torneio de Abertura do 

Circuito Challenge FPTM 21/22 agendado para 2 e 3 de outubro que será realizado nos 

mesmo moldes do Torneio Nacional 2021. 

As inscrições serão limitadas aos 64 primeiros atletas as inscreverem-se por escalão e 

terão o custo de 5 € por atleta. 

3. Abertura de inscrições para o Circuito Nacional de Para-Ténis de Mesa  

Serve o presente para informar que se encontram abertas as inscrições para o Circuito 

Para-Ténis de Mesa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

No seguimento das comunicações anteriores e em consequência da paragem provocada 

pela pandemia Covid-19, não serão cobradas taxas de filiação para a época 2021 / 2022 

para todos os atletas que estavam inscritos neste Circuito a 13 de março de 2020, 

mantendo-se, no entanto, o custo inerente ao Seguro Desportivo e Cartão de Filiado. A 

tabela de encargos será atualizada em conformidade. 

Em breve serão enviadas mais informações sobre o Calendário deste Circuito. 

 

4. Atualização dos Calendários dos Campeonatos Nacionais da 1ª Divisão 

feminina 

Já está disponível no site da FPTM a atualização do Calendário do Campeonato 

Nacional da 1ª Divisão feminina com a seguinte nota: 

-  Alteração das datas dos encontros 1F020 e 1F023 por via da participação do GDCS 

Juncal na European Champions League Women.  

Confirme as alterações do calendário em: 

https://www.fptm.pt/index.php/noticias/competicoes/3563-sorteios-dos-

campeonatos-nacionais  

 

 

Lisboa, 9 de setembro de 2021 

 

 

A Direção da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 
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