
FEDERAÇÃO PORTUGUESA  
  D                   DE TÉNIS DE MESA 
 

 

 

 

 
 
Rua Padre Luís Aparício, 9 - 5.º Tel: +351 213 531 999  /  +351 213 527 413 NIPC 501 547 584  
1169-093 Lisboa Fax: +351 213 525 178 Mat.Cons. Reg. Com. Lisboa 
Portugal geral@fptm.pt  sob o nº 237/961021 

 

 

COMUNICADO Nº 006 de 2019/2020 

1. Encerramento das instalações FPTM 

 

 
1. Encerramento das instalações FPTM 

 
Na sequência das decisões tomadas pelo Conselho de Ministros de 12 de março de 2020 sobre um 
conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à situação epidemiológica do 
novo Coronavírus – COVID 19 e das orientações emanadas do mesmo em conjunto com as 
recomendações da Direção Geral de Saúde, a FPTM informa que irá encerrar as suas instalações, a 
sede em Lisboa e o Centro de Alto Rendimento para o Ténis de Mesa em Gaia, entre 16 e 31 de 
março.  
 
Enquanto a atividade no Centro de Alto Rendimento estará totalmente parada, todo o expediente 
diário administrativo da FPTM será assegurado de forma normal, quer através de e-mail, quer 
através do número de telefone 919 883 707, estando todo o staff profissional da FPTM a 
exercer as suas funções a partir do domicílio. 
  
A FPTM incentiva ainda todos os atletas, treinadores, árbitros, delegados e respetivos familiares, a 
tranquila mas conscientemente, seguirem as orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde, 
desejando assim que todos nos possamos reencontrar com a maior brevidade possível em redor da 
nossa grande paixão, o Ténis de Mesa. 
 
A FPTM, e a sua direção, irão continuar a manter-se atentas à situação e atualizarão os seus 
procedimentos sempre que para tal forem emanadas instruções das respetivas entidades 
competentes. 
 
 
Lisboa, 13 de março de 2020 
 
 
                                                              O Presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa  

                                                                  
                                                                (Pedro Moura) 
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