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COMUNICADO Nº 15 de 2019/2020 

1. Regresso à Competição; Play-Off 1ª Divisão Feminina e Masculina 

 

 

1. Regresso à Competição; Play-Off 1ª Divisão Masculina e Feminina 

 
No sentido de completar os Campeonatos Nacionais da 1ª Divisão Feminina e Masculina, a FPTM efetuou, 
através do seu presidente, algumas diligências – quatro reuniões conjuntas e ainda contatos particulares 
adicionais - junto dos clubes que conquistaram o direito desportivo de disputarem o Play-Off em ambas as 
competições a ver; CTM Mirandela, ADC Ponta do Pargo, Ala Nun’Alvares (femininos), GDCS Juncal (femininos 
e masculinos), Sporting CP, GD Toledos e CD São Roque (masculinos). 
 
Considerando as características dos atletas que compõem os plantéis destes clubes, pretendia-se perceber a 
viabilidade desportiva da realização de uma Fase Final de ambas competições, em modelo concentrado e sem 
público, a realizar no pavilhão de Ténis de Mesa do Centro de Alto Rendimento de Gaia em ambiente controlado 
e com Plano de Contingência devidamente testado, criando assim um momento de promoção e divulgação da 
modalidade enquanto se encontravam os Campeões Nacionais da corrente época. 
 
Foram também analisadas as possibilidades de viagens das equipas das regiões autónomas, disponibilidades de 
voos e respetivos custos, assim como o impacto de eventuais obrigações de confinamento após o regresso a 
casa. Foi ainda abordado o possível calendário e ouvidas opiniões sobre o quadro competitivo a adotar para 
esta excecional Fase Final. 
 
A FPTM, e o seu presidente em particular, agradece a disponibilidade que todos os dirigentes e representantes 
dos clubes demonstraram para trabalhar neste projeto, num contexto social bem dificil, e realça o ambiente de 
total transparência e cordialidade com que as reuniões se realizaram. 
 
Da análise realizada e posteriormente debatida em reunião de direção que se realizou a 10 de junho, 
resultaram as seguintes conclusões. 
 

a) Não existem condições desportivas para se completar o Campeonato Nacional da 1ª Divisão 
Feminina. 

 
b) Estão criadas as condições desportivas para se disputar uma Fase Final do Campeonato Nacional da 

1ª Divisão Masculina 
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Foram assim tomadas as seguintes decisões desportivas. 

 

1) Não atribuir o título de Campeão Nacional da 1ª Divisão Feminina da época 2019/2020. 

2) Iniciar os preparativos para a realização da Fase Final da 1ª Divisão Masculina, onde se atribuirá o título 

de Campeão Nacional da 1ª Divisão Masculina de 2019/2020 que se deverá realizar entre os dias 1 e 6 

de julho próximos (datas provisórias, sujeitas à autorização Governamental para regressar à 

competição), em Fase Concentrada a realizar no CAR em Gaia, em modelo competitivo ainda a definir. 

 

A FPTM pretende divulgar em breve os modelos adotados para terminar os Campeonatos Nacionais da 2ª 

Divisão de Honra e da 2ª Divisão Feminina e Masculina. 

 

      Atentamente, 
 
      Pela direção, 
 
 
 

      Lisboa, 11 de junho de 2020 
 
 
 
                                                                      O Presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa  

                                                                  
                                       (Pedro Moura) 

  
 

 

 


