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Campeões há muitos!
Ana Santos e Mariana Gonçalves
ajudaram Portugal a alcançar
uma boa prestação no
Campeonato da Europa de
Jovens. Página 3

EDITORIAL
A agitação do Verão já chegou, e por entre o calor estafante, boas notícias vão chegando dos nossos
representantes! Com os preparativos dos eventos internacionais a serem ultimados, a notícia da ascensão do
Marcos Freitas à 36ª posição do Ranking Mundial é muito estimulante e motivadora para todos. Ao findar a época
2010/2011, pudemos assistir ao Campeonato Europeu Universitário, evento recheado de ilustres intervenientes e
de um nível competitivo apreciável. Parabéns à AAUMa pela iniciativa e qualidade do serviço prestado a todos os
níveis! Ainda na esfera europeia, atletas madeirenses apresentaram-se em bom plano no Europeu de Jovens,
sendo também já conhecidos os adversários de ADC Ponta do Pargo e CD São Roque na Taça ETTU, enquanto João
Reis antecipa os trabalhos e viaja à Hungria para estagiar com os melhores. Ricardo Faria integra também em
Agosto iniciativa promovida pela ITTF. No contexto regional, Furtado e Vieira foram estrelas maiores nos
veteranos, enquanto no Estreito clube e patrocinador reuniram-se à mesa. Paulo Melim

Internacionais a todos os níveis
João Reis vai ao Estágio Internacional da
ETTU e a ITTF chamou Ricardo Faria para
coordenar dois Estágios na América do
Sul e Paulo Melim para tirar o curso de
Director. Páginas 7 e 8

À mesa com veteranos 
O Torneio de Veteranos
Singulares deu por finda a
temporada. Foi um espectáculo
ver estes craques do presente em
acção na mesa. Páginas 9 /11

Temporada 11/12 começa já em Agosto
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Marcos Freitas

O Open é nosso
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Open Internacional de Marrocos
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Ainda assim, Marcos “meteu” dois sets a este jogador que, curiosamente, foi três vezes Campeão do
Mundo e outras tantas Campeão da Europa e somou a sua terceira vitória em Rabat. O madeirense
terminou no 3º lugar, tendo o seu “carrasco” sido o vencedor da prova, ao bater na final a “lenda” belga
Jean-Michel Saive (4-0). Este 3º lugar permitiu a Marcos Freitas dar novo salto (de seis lugares) no
Ranking Mundial Absoluto, à semelhança do que sucedeu após o 2º posto no Rio de Janeiro. O
madeirense é agora o melhor português, na 36ª posição, quatro lugares à frente de Tiago Apolónia e a
42 de distância de João Monteiro.
Marcos Freitas competiu também na prova de pares com o polaco Filip Szymanski. Depois de uma
vitória na primeira eliminatória por falta de comparência da dupla adversária, o par foi eliminado pelos
espanhóis Jesus Cantero/Marc Duran por 3-4 — depois de ter virado uma desvantagem de 0-2 para 3-2
—, que acabaram por ser a dupla vencedora desta etapa.

Marcos Freitas parece ter ganho o gostinho
pelos pódios em provas do Pro Tour da ITTF.
Depois de ter sido 2º classificado no Brasil,
o madeirense subiu ao 3º lugar no Open
Hassan II, disputado a meados de Julho.
Marcos foi o único português presente em
Rabat, naquela que foi a sua sétima
participação este ano em provas do Circuito,
e não fez por menos para honrar a camisola
das quinas. Beneficiando do seu (então) 42º
posto no Ranking Mundial, o madeirense
entrou na competição como terceiro cabeça
de série, ficando assim apurado
directamente para o Mapa Final. Na
verdade, para Marcos foi praticamente um
passeio até às meias-finais, já que o
marroquino Noredine Melssaoui (4-0), o
francês Stéphane Ouaiche (4-0) e o belga
Yannick Vostes (4-1) não mostraram
argumentos para colocar em causa a sua
superioridade. Já o jogo de acesso à final foi
muito mais problemático, tendo em conta
que o adversário era tão-somente o
bielorusso Vladimir Samsonov, 7º do
ranking mundial.

Marcos, agora é sempre a subir!

Marcos Freitas é 36º do Ranking Mundial
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femininos, treinada por António Jorge e com Ana Santos a actuar ao lado de Rita Fins e Joana Mota,
classificou-se no 11º lugar e subiu à 1ª Divisão. Na fase de grupos, Portugal venceu Chipre (3-0), Áustria
(3-0), Letónia (3-0) e Lituânia (3-1), batendo depois, no jogo de qualificação para o Mapa Final, a
Eslováquia (3-0). No entanto, logo na primeira eliminatória da fase decisiva, Ana Santos e companhia
foram derrotadas pela Polónia (0-3), ficando relegadas para a luta pelo 9º lugar. Nesse trajecto, a
Selecção começou por ganhar a Bielorússia (3-0), depois perdeu com a Estónia (0-3) e finalmente
venceu a Suécia (3-2). Curiosamente, a Selecção de juniores femininos, onde alinhou Mariana
Gonçalves, com Cátia Martins e a nossa conhecida Maria Xiao, também terminou no 11º posto. Na fase
de grupos a equipa classificou-se no 3º lugar, fruto da vitória sobre a Eslováquia (3-0) e derrotas com
Alemanha (1-3) e Holanda (1-3). No jogo de acesso ao Mapa Final, regresso aos triunfos frente ao País
de Gales (3-0). Nos oitavos de final o trio orientado por Yao Li perdeu com a Roménia (0-3), pelo que
ficou relegado a jogar pelo 9º posto. Uma luta que começou com um triunfo sobre a Bielorússia (3-0),
que assegurou a manutenção no escalão principal, seguindo-se uma derrota com a Hungria (2-3) e,
finalmente, uma vitória ante a Ucrânia (3-2).
Na vertente de singulares, Mariana Gonçalves venceu a bielorussa Alina Arlouskaya (4-2) e a sueca
Daniela Moskovits (4-3), mas perdeu nos quartos de final ante a moldava Olga Bliznet (0-4). Ana Santos
ganhou à búlgara Monika Tsaneva (4-0) e perdeu depois, pelo mesmo resultado, com Lea Rakovac
(Bósnia-Herzegovina). Nos pares, Cátia Martins/Mariana Gonçalves venceram na primeira eliminatória a
uma dupla bielorussa mas sucumbiram logo depois, enquanto Ana Santos/Rita Fins ficaram entre os oito
primeiros. O cadete Diogo Chen foi a grande figura da Selecção Nacional ao conquistar três medalhas,
entre elas a de ouro relativo ao título de Campeão Europeu de Pares Mistos (com a israelita Nicolas
Trosman) e duas de bronze em singulares e pares masculinos (com Jorge Costa).

54º Campeonato da Europa de Jovens

Madeirenses figuram no Mapa
Boa prestação portuguesa no 54º
Campeonato da Europa de Jovens
(cadetes e juniores), disputado em
Kazan. A comitiva nacional, que incluiu
três madeirenses — a júnior Mariana
Gonçalves (Garachico), a cadete Ana
Santos (Câmara de Lobos) e o
treinador António Jorge Fernandes
(CTAR Madeira) —, precedeu a
participação na Rússia com um estágio
de preparação, de uma semana, em
Mirandela, e a receita parece ter
resultado. No que toca às
madeirenses, a equipa de cadetes Portugal ficou bem na foto final do Europeu de Jovens
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Estudantes de leste mais fortes
O Funchal foi palco, no final do mês passado, dos
5s Campeonatos Europeus Universitários de Ténis 
de Mesa. Organizado pela Associação Académica 
da Universidade da Madeira com a colaboração 
da FPTM e ATMM, reuniu no Pavilhão 
Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo 
representações de 28 Universidades oriundas da 
Alemanha, Chipre, Eslovénia, França, Polónia, 
Portugal, Reino Unido, Rússia e Suíça, numa 
competição disputada nas vertentes de Equipas, 
Pares e Singulares.
A prova contou com a participação de dois 
madeirenses em representação da UMa, ambos na 
prova de singulares. Vitaly Efimov venceu dois jogos 
e foi eliminado nos oitavos de final, ao passo que 
João Santos não passou da primeira ronda.
Em Equipas, a Universidade Federal de Kazan 
(Rússia) ganhou em femininos, batendo na final a 
Universidade de Varsóvia (Polónia), por 3-2. Nos 
masculinos, a Universidade Jozep Rusiecki 
(Polónia) foi a vencedora, derrotando na final a 
Universidade de Humanidades (Rússia) por 3-2.
Nos Pares, em femininos, a dupla Olga Vlasova/Elza 
Sharipova (Rússia) conquistou o título, ganhando na 
final Anna Janta-Lipinska/Anna Zak (Polónia) por 3-1. 
Nos masculinos, Patrick Chojnowski/Szymon Malicki 
(Polónia) derrotaram na final o par conterrâneo Karol 
Szarmach/Bartosz Szarmach por 3-0. Por fim, na 
vertente de mistos, Pawel Chmiel/Anna Janta-
Lipinska (Polónia) venceram na final a dupla Mikhail 
Gladyshev/Alexandra Semenova, por 3-2.
Em Singulares, Magdalena Skorska (Polónia) foi a 
mais forte em femininos, derrotando na final 
Emmanuelle Lenon (França), por 3-1, enquanto nos 
masculinos Alexander Shibaev (Rússia), superiorizou-
se na final a Grigory Vlasov, por 3-0.
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Primeiro Zoetermeen, depois Mataró
Competição Europeia - Taça ETTU

As duas equipas madeirenses que participarão na Taça ETTU já conhecem os seus adversários na 1ª Fase.
Nos masculinos, o São Roque deslocar-se-á à cidade holandesa de Zoetermeen para defrontar o
Floratom Szegec (Hungria), o Fusion (Inglaterra), o Enjoy&Deploy (Holanda) e o Sokah Hoboken (Bélgica).
Um grupo grande, com cinco equipas, o que garante desde logo maior desgaste. Ainda assim, numa
análise aos nomes e números, conquistar um dos dois lugares de apuramento afigura-se uma missão
perfeitamente possível ao São Roque. O clube inglês é o mais ameaçador, pois conta com dois
nigerianos, Sule Olaleye e o conhecido Kazeem Adeleke. Os belgas jogam com a prata da casa, sendo os
mais destacados Tim Janssens e Kilomo Vitta, 460º e 490º do ranking mundial, respectivamente. Os
holandeses têm em Boris De Vries (592º) o único jogador que surge no ranking, mas o nome Zeng Zheng
não engana ninguém. Finalmente, os húngaros não têm jogadores nas tabelas internacionais, mas têm
um estrangeiro, o sérvio Robert Dudas. Esta fase disputar-se-á nos dias 3 e 4 de Setembro.
Nos femininos, a Ponta do Pargo/Calheta fará uma viagem ao país vizinho, mais concretamente a
Mataró. Nesta cidade turística, que dista 30 quilómetros de Barcelona, encontrar-se-á com o Sant’Elena
(Itália), o Antwerpen (Bélgica), o Dozy Den Helder (Holanda) e o Mataró Quadis (Espanha). Neste caso a
oposição é de peso, começando pela equipa da casa, onde alinham Wu Xue e Galia Dvorak, “apenas” as
60ª e 95ª do ranking mundial, respectivamente. “Sobram” ainda a nossa conhecida Natalia Prosvirnina,
Alba Cladellas e Liu Chang. Na formação italiana sobressaem a russa Olga Zavedeeva e a chinesa Jian
Wei. Sobre as equipas belga e holandesa não conseguimos informações pertinentes. Até a data dos
jogos, 1 e 2 de Outubro, certamente saber-se-á mais.

A Ponta do Pargo tem levado a bandeira da Madeira à Europa
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Preparem-se: vêm aí os Open
Funchal Junior Open e Open Internacional da Madeira

As equipas masculina do CD São Roque e feminina da ADC Ponta do Pargo ultimam preparativos para a
participação na Taça ETTU no início de Setembro e Outubro respectivamente, aspirando uma
qualificação para a 2ª fase da prova, realizando as restantes equipas um importante teste de preparação
para os Campeonatos Nacionais de Equipas.
A anteceder estes dois eventos, a realizar entre 24 e 28 de Agosto no Pavilhão Bartolomeu Perestrelo,
esta Associação irá organizar um Estágio de Preparação (16 a 23 de Agosto) de forma a que os atletas
jovens e seniores se possam preparar da melhor forma para as competições.
De realçar obviamente a importância destes eventos para a Associação de Ténis de Mesa da Madeira,
que envolve todos os seus meios de forma a poder proporcionar as melhores condições desportivas e
logísticas para a concretização dos cinco dias de competição.

Na última semana de Agosto, a ATMM
irá concretizar a sexta edição do
Funchal Junior Open, que tem vindo a
marcar posição no Circuito de Juniores
da ITTF. Apesar do número de
inscrições (que decorrem até 8 de
Agosto) não estar a ser tão
significativo como o verificado em
anteriores edições, facto certamente
resultante de múltiplos factores, de
certeza se irá assistir a um evento
valioso.
Com a realização da 15ª edição do
Open Internacional da Madeira será
dada continuidade à prova focada nos
representantes madeirenses, olhando
de perto para o início das
representações nacionais e
internacionais.
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Estágio Internacional da ETTU

João, diz lá Kiskunfélegyhàza!

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa seleccionou João Reis para participar, entre os próximos dias
7 e 13 de Agosto, em Kiskunfélegyhàza (Hungria), num Estágio Internacional organizado pela União
Europeia de Ténis de Mesa. Trata-se de uma iniciativa daquele organismo internacional destinado à
identificação de talentos, neste caso destinado a atletas nascidos em 1998 ou 1999, sendo possível a
cada país participar com quatro atletas, dois de cada sexo. Para além do jogador do Câmara de Lobos,
foram também convocados Paulo Silva (Novelense), Marta Santos (Ala de Gondomar) e Sara Andrade
(Juncal), que serão acompanhados nesta viagem à Hungria pelos treinadores Marco Rodrigues e Xiao
Daili. Esta será a quarta participação de João Reis num evento desta natureza, depois de já ter
participado no Eurokids (Espanha), num estágio integrado no Programa Olímpico Europeu (Alemanha) e
no Estágio Internacional na China, entre Dezembro e Janeiro. Não há dúvida, portanto, que o jovem
madeirense poderá atingir num nível apreciável. Acrescente-se ainda que Alexandra Pisco (CTM
Chaves), nascida em 2000, foi convidada pela ETTU para estar presente neste estágio. Apesar de mais
nova do que os restantes jogadores portugueses, recebeu o convite em resultado da sua excelente
participação no ITTF Hopes Challenge, prova disputada no passado mês de Junho na Áustria.
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ITTF conta com Faria e Melim
Treinador e dirigente madeirenses chamados pela Federação Internacional
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lugar neste início de Agosto, na América do Sul. O treinador madeirense, que enverga a camisola do São
Roque e da Selecção Nacional de seniores masculinos desde alguns anos a esta parte, será o
responsável pelas sessões de trabalho na Guatemala e em El Salvador, nas quais contará com a
colaboração do treinador mexicano Luis Valdes. O estágio guatemalteco teve lugar entre os dias 1 e 3 de
Agosto, enquanto o salvadorenho realizar-se-á entre 8 e 10 de Agosto. Estes dois estágios realizados na
América do Sul, destinam-se a atletas dos escalões de Juniores e Cadetes, em ambos os sexos, e
precedem a realização das duas provas do Circuito Mundial de Juniores a serem disputadas nestes dois
países, o Open Internacional da Guatemala e de El Salvador, de 4 a 7 e de 11 a 14 de Agosto,
respectivamente.
Já Paulo Melim foi seleccionado para frequentar o curso de ITTF Competition Managers, o workshop
que decorrerá entre os próximos dias 23 e 29 de Setembro, em Schwechat (Áustria). Este curso, que terá
como formadores Raul Calin, Karl Jindrak e Didier Leroy, reunirá um total de 11 agentes seleccionados,
de entre mais de 50 candidatos, tendo a ITTF considerado a participação do Vice-presidente da ATMM
válida nestas funções. O curso terá componente prática (durante o Pro Tour da Áustria) e teórica, sendo
o objectivo formar mais 11 Competition Managers da ITTF, cargo representativo daquele órgão em
provas do Circuito de Juniores e Pro Tour a partir de Janeiro de 2012. As principais funções destes
elementos são as de assegurar o cumprimento das directivas contratuais da ITTF, cooperar directamente
com o juiz-árbitro da prova, emitir relatórios e pareceres do evento, assumir responsabilidade e verificar
os resultados on-line, up-load de dados no site da ITTF, etc.

É mais uma prova
da qualidade de
que a Madeira
goza no tocante
aos seus recursos
humanos. Ricardo
Faria foi
convidado pela
Federação
Internacional de
Ténis de Mesa
(ITTF) para
coordenar dois
Estágios
Internacionais,
ambos a terem
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Torneio de Singulares Veteranos/Óptica da Sé
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Romeu Furtado (Caramanchão) e
Rui Vieira (Independente)
sagraram-se vencedores da
edição deste ano do Torneio de
Veteranos/Óptica da Sé. A
competição, que encerra
oficialmente a temporada
mesatenística regional, reuniu
cerca de três dezenas de
jogadores com mais de 35 anos
de idade, muitos com provas
dadas na modalidade, outros
nem por isso. Já se sabe que o
convívio é a palavra chave do
torneio, mas como qualquer bom
veterano que se preze não gosta
de perder nem a feijões, na mesa
todos deram o melhor que
puderam e souberam. Uns
puderam mais do que souberam,
outros vice-versa, mas o
importante é que, no final, eram
só sorrisos no Pavilhão Rafael
Gomes.
A prova foi, como de costume,
dividida por dois níveis, seguindo
também a lógica do ranking
regional, mas sobretudo com a
finalidade de equilibrar os
despiques. Assim, no Nível A,
ganhou Romeu Furtado, ele que
no ano passado foi o único que
venceu o “campeão” mas acabou
fora do pódio, visto que o
sistema de disputa foi diferente.

O que vai à mesa é para vencer!
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Ases em todas as mesas!
Torneio de Singulares Veteranos/Óptica da Sé
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Presença de Marcos Freitas foi incentivo

Curiosamente, foi no primeiro
jogo que disputou, frente a
Miguel Silva (Independente), que
Furtado sentiu mais dificuldade,
tendo mesmo recuperado de
uma desvantagem para vencer
por 3-2. Depois foi sempre a
“abrir”, isto é, a ganhar por 3-0,
incluindo a final frente ao seu
colega de equipa Filipe Correia. O
encontro de atribuição do
terceiro lugar foi uma reedição
da final de 2010, tendo Paulo
Matias (ACM Madeira) ganho a
Renato Gouveia (Santo António)
por 3-1.
A história no Nível B foi muito
parecida. Rui Vieira começou por
vencer por 3-1 a Danilo Melim
(CTM Funchal), mas depois foi
“chapa 3-0” até na final frente ao
surpreendente Abílio Cruz
(Estreito), que deixou pelo
caminho jogadores bem mais
jovens. João Gouveia (CTM
Funchal) venceu o jogo frente a
Carlos Dionísio (RG3) por suados
3-2, depois de ter estado a
perder por 0-2, e conquistou o
terceiro posto.
Como é hábito, após a entrega de
prémios, o convívio continuou,
desta feita com outros desafios
em cima de outras mesas, tendo
as raquetes sido substituídas por
outros utensílios…
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Presença de Marcos Freitas foi incentivo
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Grupo Sá homenageia Ténis de Mesa
Estreito num palco nunca antes visto
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Foi uma iniciativa que
primou pela singularidade.
O Grupo Sá promoveu, no
início de Julho, uma
homenagem à secção de
Ténis de Mesa do Estreito. A
iniciativa, realizada por
alturas do 31º aniversário
daquela colectividade, teve
lugar no recém-inaugurado
Hiper Sá do Estreito e
reuniu actuais e antigos
jogadores e dirigentes em
torno da mesa.
Oportunidade que alguns
dos clientes daquela grande
superfície comercial não
perderam para bater umas
bolas com alguns craques e,
no final, ainda saírem com
alguns brindes debaixo do
braço.
Também Rui Sá,
Administrador do Grupo,
aproveitou para dar largas
ao seu “top spin”, tendo
manifestado a sua vontade
de voltar a apostar em
futuras iniciativas do
género. Abílio Cruz,
treinador e representante
do Estreito na iniciativa,
ajudou a explicar truques e
técnicas à mesa.


