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A FPMFM comunica que pela primeira vez em Portugal, será realizado um torneio oficial 
de título, num casino, mais concretamente no Casino Figueira, na cidade da Figueira da 
Foz.



A realização deste evento, acarreta várias condicionantes logisticas, até pela própria 
condição do espaço ser um casino, que obrigou a FPMFM a negociar determinadas 
contrapartidas com os responsáveis do casino, para que tudo isto fosse possivel.



Os casinos em Portugal são fiscalizados e controlados pela Inspeção Geral de Jogos, o 
que obriga a várias regras e condições, informando que uma delas é a obrigatoriedade 
de segurança durante todo o horário dos eventos, que será suportado pela FPMFM, com 
o valor de 20,00 €/hora.



No sentido de obtermos as salas para a realização dos eventos sem custos elevados, 
tivemos de negociar a realização de um jantar para os participantes no evento. 



A comunicação deste facto, foi efetuado no dia 05 de maio de 2022 aos membros 
oficiais, sem reparos por parte dos mesmos. 



A FPMFM nunca programou realizar um jantar neste evento, no entanto para que o 
mesmo fosse realizado num local de grande qualidade e de forma inédita, existiu a 
condicionante por parte do casino para a realização do jantar, como é normal 
fazerem com outras modalidades do género.



Ficamos espantados com algumas reações, na medida em que para realizar 
eventos num casino é necessário negociar com os mesmos, ou ao nivel do hotel 
(quando estes possuem), ou ao nivel de um jantar de grupo, ou simplesmente 
efetuar o pagamento das salas por dia, que são carissímas. 



Para este evento, temos um orçamento extremamente curto, estando a fazer um 
esforço enorme para a realização do mesmo, pois todas as inscrições angariadas 
do Campeonato Nacional de Clubes, serão atribuidas na sua totalidade à equipa 
Campeã Nacional, de forma, a ajudar nos custos de participação na ECL.



 











Para a FPMFM seria muito mais fácil e simples, a realização do evento num espaço de 
menor importância, no entanto, nunca teria a mesma visibilidade e relevo para a 
modalidade que muitos apregoam, como a realização num casino.



Apelamos à compreensão de todos os atletas, tudo o que fazemos é em prol da 
elevação da modalidade, e contamos realizar um grande evento. 












