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COMUNICADO Nº 7 de 2014/2015 

 

1. Início da Actividade no CAR – Centro de Alto Rendimento para o Ténis de Mesa  

2. Anexos:  

a. Regulamento provisório da utilização do Centro de Alto Rendimento  

 

 

1. Início da Actividade no CAR – Centro de Alto Rendimento para o Ténis de Mesa  

 

É com um enorme orgulho que a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa anuncia o início da 
atividade no Centro de Alto Rendimento para o Ténis de Mesa, situado em Vila Nova de Gaia, 
naquele que se pretende venha a ser o polo central de desenvolvimento da modalidade, com 
especial e natural enfase no alto rendimento. 
 
Tem a FPTM potenciado a transparência nas suas decisões, sendo que neste caso considera de 
primordial importância que todo o planeamento das atividades do CAR seja do conhecimento 
público, em especial de toda a comunidade mesa-tenista que a ele deverá ter acesso. O CAR foi 
construído com o objetivo de elevar o Alto Rendimento e as Seleções Nacionais pretendendo, no 
entanto, a FPTM usar o equipamento para outras vertentes, com regras bem definidas e prioridades 
clarificadas, mas sempre com o intuito e responsabilidade de tomar as melhores decisões em prol 
do ténis de mesa de Portugal. 
 
Assim, e uma vez que a gestão do equipamento será efetuado através de uma Comissão de Gestão 
Local, em que são intervenientes a FPTM, através do presidente ou seu representante, a FP 
Taekwondo, A CM Gaia e a Fundação do Desporto, e atendendo a que o CAR tem vindo a ser 
utilizado pontualmente, decidiu a direção da FPTM criar um regulamento, provisório, com o 
objetivo claro de regular a sua atividade, sendo que todas as questões, ou dúvidas sobre o mesmo, 
deverão ser encaminhadas para o Vice-Presidente responsável pelo pelouro, Ricardo Oliveira. 
 
O CAR deverá tornar-se numa “mais-valia” para o ténis de mesa de Portugal e num instrumento de 
valorização da nossa modalidade, sendo que todas as solicitações de utilização do equipamento 
serão analisadas e terão a melhor recetividade, desde que enquadradas nos projetos e prioridades 
planeados, sempre num processo de absoluta transparência.  
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Acreditamos que o Centro de Alto Rendimento para o Ténis de Mesa, para além de ser um 
instrumento fundamental no crescimento e evolução dos nossos atletas, deverá também ser um 
fator de união em seu redor.  
 
Assim, ao publicar o Regulamento Provisório de Utilização do Centro de Alto Rendimento, pretende 
a direção da FPTM, neste momento tão especial, saudar todos os membros da comunidade mesa 
tenista de Portugal 
 
 
Lisboa, 22 de Agosto de  2014  
 
 
 
      Federação Portuguesa de Ténis de Mesa  
 

 
Ricardo Oliveira 
 Vice-Presidente  

 


