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NOTA DE BOAS-VINDAS 

 

 A Associação de Ténis de Mesa da Madeira, em parceria com a Federação 

Portuguesa de Ténis de Mesa, receberá em dezembro próximo, mais uma das etapas 

do Circuito Nacional de Veteranos. 

A aposta no evento é para nós uma oportunidade de receber na Madeira um 

conjunto de amantes da modalidade, que vê aqui uma das expressões mais genuínas 

da sua essência. Depois da primeira experiência em 2017, fizemos questão de 

marcar presença em mais este Circuito, que conta com outras importantes etapas. 

Tentaremos reunir as melhores condições para a organização do evento, 

congregando um conjunto de personalidades e atletas “à mesa”, num agradável 

convívio com o pretexto de jogar Ténis de Mesa. 

 

Contamos com a Vossa participação! 

 
Paulo Melim 

(Presidente ATM Madeira) 
 

 

 

CIRCUITO NACIONAL DE VETERANOS 

 

A Madeira receberá, no dia 1 de dezembro de 2018 (sábado), na cidade do 

Funchal, a segunda etapa do Circuito Nacional de Veteranos. 

Este Circuito será composto por 4 eventos/torneios, distribuídos geograficamente 

por todo o país, organizados pelos escalões etários devidamente regulamentados e 

que resultarão num ranking nacional por classe etária. 
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PROGRAMA GERAL 

 

O objetivo da Associação de Ténis de Mesa da Madeira é o de produzir um 
programa multifacetado, com um misto de competição e de momentos de lazer 
com todos os participantes. 

Genericamente, e principalmente para aqueles que visitam a Madeira, 
definimos como referências os seguintes dois momentos: 
 
» Chegada | Chek-in Hotel 

- Período da tarde/noite de dia 30 de novembro (sexta-feira) 
 
» Partida | Chek-out Hotel 

- Durante o dia 2 de dezembro (domingo) 
 

Os moldes e programa da competição serão definidos em concreto em breve, 
mediante a informação concreta do número de participantes e número de 
classes. Os programas de viagem e número de participantes irão definir a sua 
configuração. 

A aquisição de viagens será o fundamental nesta fase, para que os preços 
possam ser o mais acessíveis possível, assegurando um programa em horários 
razoáveis e que se adaptem à Vossas possibilidades. 
 
ALOJAMENTO 

 

Hotel Dom Pedro Garajau *** 
 

 
 

Estrada do Garajau 131 
9125-067 Caniço 
 
http://www.dom-pedro-garajau.com/pt/index.html 
https://www.youtube.com/watch?v=DAL0J4K18GM 
 
 

 Alojamento e pequeno-almoço buffet 

 

 
 

 

  
 

 
 
 
 

http://www.dom-pedro-garajau.com/pt/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=DAL0J4K18GM
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ALIMENTAÇÃO 

 

Pequeno-almoço 
 

Almoço Jantar 

Hotel Dom 
Pedro Garajau 

07h00 
10h00 

A definir 
12h00 
15h00 

A definir 
19h00 
22h00 

 

 

PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 

 

Condições de participação 

55€/pessoa/dia Inclui transfers, alojamento, refeições e inscrição no evento 

10€/atleta Inclui participação no evento 

IBAN: PT50 0018 000800160167020 53 
BIC SWIFT: TOTAPTPL 
Empresa: ASSOCIACÃO TÉNIS MESA DA MADEIRA-ATMM 

Banco: Banco Santander Totta S.A. 

Nota: Caso necessitem de fatura, por favor enviar os Vossos dados fiscais. 

 
Caso estejam interessados em participar, entrem em contacto connosco para 

podermos, em conjunto, encontrar as melhores alternativas para a Vossa vinda à 
Madeira. 
 

Saudações cordiais, 
 
Funchal, 24 de outubro 2018 

 
Associação de Ténis de Mesa da Madeira 
www.atmmadeira.com | geral@atmmadeira.com | 291740958 
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