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ASSUNTO: KIT DE ATLETA 2019 
 
 
A FPMFM comunica a todos os atletas e demais interessados o Kit de participação para o Campeonato do Mundo 2019. 
O Campeonato do Mundo (World Cup & World Championships) será realizado de 03 a 07 de Julho de 2019 na cidade 
de Múrcia, em Espanha. 
  
A FPMFM para redução de custos a toda a comitiva ao nível da viagem, alojamento e alimentação estará presente de 
nos principais da competição. 
O Kit de participação para os atletas inclui a viagem em autocarro de turismo personalizado, alojamento para 4 dias, 
inscrições no evento e as taxas administrativas (50,00€). A partida da comitiva está prevista na sede da FPMFM no dia 
3 de Julho de 2019, em horário a anunciar em breve. 
 
Para fazer face aos compromissos inerentes a esta participação, as condições de pagamento são as seguintes: 
 
Kit de Atleta – Valor total de 295,00€ 
- Pagamento da %Viagem | até 31 de Março | valor de 100,00€ 
- Pagamento de % Hotel | até 30 de Abril | valor de 100,00€ 
- Pagamento do restante valor | até 31 de Maio | 95,00€ 
 
A FPMFM, no entanto, vai fazer todos os esforços para contactar as Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais de todos 
os atletas individualmente no sentido de angariar verbas para a amortização dos custos a pagar e conseguir o máximo 
de apoios para todos. 
 
Os valores atribuídos pelas autarquias e juntas de freguesia serão publicados pela FPMFM e os respetivos atletas 
informados, sendo que os valores pagos até á data serão restituídos para cada um, caso exista uma comparticipação 
total do custo do KIT por essas entidades. Na atribuição de apenas uma parte do valor do Kit será efetuada a respetiva 
atualização das mensalidades. 
 
As verbas atribuídas por uma entidade pública de um concelho revertem para os atletas residentes desse respetivo 
concelho de forma a pagar o valor total do Kit de participação. No entanto caso existam valores excedentários que 
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sejam atribuídos, a FPMFM pretende que os mesmos sejam distribuídos como donativo pelos atletas que não tenham 
nenhum apoio. 
Solicitamos também a todos os membros oficiais que colaborem na procura de apoios para os atletas do seu distrito 
no sentido de estes poderem representar a Seleção Nacional com o mínimo de custos possíveis. 
 
Os atletas devem ter em sua posse na ida para Espanha, os documentos necessários de identificação (Cartão de Cidadão 

e o Cartão Europeu de Seguro de Doença). A FPMFM vai enviar a todos os atletas Juniores a Declaração de Autorização 

para o Campeonato do Mundo 2019, sendo que esta deve ser assinada pelo encarregado de educação e 

obrigatoriamente reconhecida pelo notário.  

Todos os atletas que tenham em sua posse os equipamentos e integrem a convocatória devem zelar pelos mesmos 

para a participação neste evento mundial. Os atletas não convocados e que têm em sua posse os equipamentos devem 

entrega-los ao Selecionador Nacional ou á direção da FPMFM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

RICARDO VIEIRA 
VICE-PRESIDENTE DA ÁREA DESPORTIVA 

 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA  

MATRAQUILHOS E FUTEBOL DE MESA 

 

  


