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Bola na Mesa
Associação de Ténis de Mesa da Madeira
EDITORIAL

A poucos dias de ﬁnalizar mais um ano mesatenísCco, é com muita saCsfação que recordamos, já com alguma nostalgia,
as conquistas alcançadas, em vários sectores, pelos clubes e agentes desporCvos em geral ao longo do ano de 2009.
Felizmente, ao longo dos anos, esta Associação tem contado sempre com o apoio e colaboração dos associados e
patrocinadores, que muito têm contribuído para os inúmeros sucessos do Ténis de Mesa. Porém, não seria justo se não
destacasse também o empenho e proﬁssionalismo dos meus colegas de Direcção, dos funcionários e colaboradores da
ATMM que durante estes anos têm trabalhado, dia após dia, sempre com o intuito de “servir” com qualidade e
elevação.
Obviamente, para 2010, desejamos conCnuar a merecer a conﬁança de todos para que em conjunto consigamos lutar
contra a crise ﬁnanceira e, principalmente, com a escassez de valores que se assiste constantemente em todos os
sectores de acCvidade e que ameaçam em não nos abandonar.
Para ﬁnalizar, desejo a todos Boas Festas e até para o ano.
Juan Gonçalves

Taça ETTU Femininos

Regional de Singulares Seniores

As MENINAS da EUROPA CAMPEÃO subiu ao CÉU
10 anos de Santa Cruz

Clube da Escola local nasceu
graças ao Ténis de Mesa e
aposta em regressar à “ribalta”
esta época. Pág. 6

www.atmmadeira.com

Friday, December 4, 2009

Portugal esmiúça Liga das Nações

Hélder Melim faz um balanço posiCvo à
parCcipação de Portugal na Liga das Nações
Europeias. Factor de evolução, considera o
técnico madeirense. Pág. 3

Uma década de São José

Conheça o Centro Cultural e
DesporCvo e também
InsCtuição ParCcular de
Solidariedade Social. Pág. 7
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Portugal na Liga Europeia das Nações

CompeJção que faz todo o senJdo

A Selecção Nacional Feminina perdeu frente à Grécia (3‐1)
em jogo referente à terceira jornada da Standard Division,
leia‐se terceira divisão da Liga Europeia das Nações. Portugal
apresentou‐se em Atenas como líder invicto do Grupo 1,
mercê dos triunfos ante Israel (3‐1) e Lituânia (3‐2), mas não
conseguiu evitar a primeira derrota.
Para este encontro, o treinador madeirense Hélder Melim (C.
Lobos) contou com duas conterrâneas, Ana CrisCna Neves
(Garachico) e Maria Xiao (Mirandela), para além de CáCa
MarCns (Ala Nun’Álvares). Apesar de quase todos os “sets”
terem sido equilibrados e de Maria ainda ter empatado o
encontro a 1‐1, as gregas revelaram‐se sempre mais fortes.
Hélder Melim não se mostrou surpreendido com este
resultado. «Sabíamos que seria muito complicado ganhar à
Grécia, que tem uma jogadora que faz a diferença e
diﬁcilmente perderia um jogo connosco. Mas as jogadoras
portaram‐se bem, a Ana esteve bem frente à tal melhor
jogadora e a Maria ganhou um “set”. Não apresentámos a
equipa mais forte, porque a Leila Oliveira não pôde jogar,
mas se calhar o resultado ﬁnal não seria diferente»,
argumentou o técnico, apontando os objecCvos de Portugal
nesta Liga. «Serve para as jogadoras ganharem rodagem e
experiência.

Hélder Melim releva presença na Liga Europeia

A maioria das selecções não parJcipa com as equipas principais, mas tendo em conta o nosso nível, faz
todo o senJdo parJciparmos. Por outro lado, esta foi a primeira derrota em três jogos, pelo que a nossa
parJcipação tem sido posiJva.»
Apesar deste resultado negaCvo, Portugal manteve o primeiro lugar do Grupo 1, em igualdade pontual com a
Lituânia. Esta Liga Europeia das Nações, organizada pela Associação Europeia de Ténis de Mesa, decorrerá até
2012, ao longo de dez jornadas. Portugal folga na quarta jornada e receberá na ronda seguinte o Luxemburgo,
em data ainda por deﬁnir.
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Melhor futebolista do Mundo é adepto do Ténis de Mesa

CR9 joga bem também com as mãos

«Depois do futebol, o ping‐pong é o meu desporto favorito.»

Não há dia sem noicia de CrisCano Ronaldo,
em todo o Mundo e principalmente na
Madeira, sua terra natal. Em Novembro, uma
das muitas “caixas” que fazem as delícias dos
adeptos do futebol, também ﬁzeram sorrir
aqueles para quem o Ténis de Mesa é o
desporto rei. “EsCve quase a fazer carreira no
ping‐pong”, foi o itulo que o jornal Marca deu
a uma reportagem que teve por base a
autobiograﬁa do jogador madeirense. No livro
publicado em Novembro, CrisCano Ronaldo
não pode ser mais claro: «Depois do futebol,
o ping‐pong é o meu desporto favorito.
Adoro assisJr a jogos proﬁssionais e gosto
muito de jogar», garanCu o avançado do Real
Madrid, surpreendendo nos seus
conhecimentos sobre a modalidade.
«Comecei a ﬁcar fascinado pelo Ténis de
Mesa desde pequeno, é uma modalidade
muito popular na Madeira, onde há vários
clubes compeJJvos a nível nacional, como o
São Roque, o Estreito e o Câmara de Lobos.
Comecei a jogar em miúdo, no meu bairro e
na escola.»

O facto de CrisCano Ronaldo ter frequentado a Academia de futebol do SporCng só fez… aumentar a sua
atracção pelo Ténis de Mesa, não fosse o clube de Alvalade um dos históricos (também) nessa modalidade.
«Quando fui para o SporJng conJnuei a jogar ping‐pong. Havia muitas mesas na zona comum dos atletas e
passei ali muitos bons tempos com os meus companheiros. Um dia, o treinador da equipa de Ténis de Mesa
do SporJng disse‐me: “Já te vi jogar e creio que podes chegar a ser um bom jogador. Queres entrar na
equipa?” Não, não, obrigado. Quero ser futebolista. O ping‐pong é um passatempo, não uma modalidade
em que queira ser proﬁssional.»

www.atmmadeira.com
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Ponta do Pargo‐Calheta reencontra Tarnobrzeg nos “quartos” da Taça ETTU

A história não pára
A equipa feminina da
Ponta do Pargo‐Calheta
alcançou um feito inédito
não só na sua história (de
dez anos) como do Ténis
de Mesa português, ao
conseguir o apuramento
para os Quartos de ﬁnal da
Taça ETTU. A proeza foi
protagonizada no reduto
do Mataró, formação de
Barcelona que lidera o
campeonato do país
vizinho, com um triunfo
por 3‐1.
Em plano de destaque
esteve, como é costume
Fu Yu.

Ponta do Pargo trouxe boas recordações de Barcelona

A chinesa da equipa madeirense ganhou os dois “sets” que disputou com “três secos”, como se diz na gíria
mesatenísCca, ou seja, por 3‐0, um deles à Chang Lui, melhor jogadora das catalãs, que havia ganho à Carina
Jonsson. Karen Odencamp completou o cenário com uma exibição épica, pois esteve a perder por 2‐0 e
conseguiu dar a volta ao resultado, superiorizando‐se num dos “sets” apenas nas “diferenças”.
Agora, nos “quartos”, a Ponta do Pargo vai (re)encontrar o Tarnobrzeg, equipa polaca que defrontou em
2005, então para os Oitavos de ﬁnal a Taça dos Clubes Campeões Europeus. Nessa eliminatória disputada em
duas mãos, a equipa da Calheta cometeu a proeza de vencer na primeira mão na Polónia, por 3‐2, e depois
perder na Madeira, por 3‐1. Dessa equipa mantêm‐se Kinga Stefanska e Li Qian, esta úlCma grande
responsável pelo triunfo de há 4 anos, ao passo que a Ponta do Pargo tem o trio principal totalmente
renovado. As duas mãos desta eliminatória estão agendadas para o início de Fevereiro do próximo ano e não
se adivinha tarefa fácil para a formação madeirense, pois a sua opositora é a segunda cabeça‐de‐série da
compeCção e ﬁnalista vencida da época transacta.
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Centro Cultural e DesporJvo de São José fez 10 anos

Um ideal social

O Ténis de Mesa é uma das modalidades principais do São José

O Centro Cultural e DesporCvo de São José — InsCtuição ParCcular de Solidariedade Social, nasceu a 29 de
Novembro de 1999. Tal como a denominação deixa entender, o São José abrange um vasto leque de serviços
sociais e o desporto é um dos instrumentos que uCliza na missão que abraçou, tendo o Ténis de Mesa sido
uma das primeiras modalidades adoptadas, como lembrou Óscar Silva. «Os miúdos gostavam muito e, em
termos de espaço e de custos, era aquela que estava mais ao alcance para o clube dinamizar, para além de
que a ATMM deu‐nos apoio», explicou o Presidente da Direcção, enfaCzando a importância da modalidade
no clube. «É uma das três modalidades que mantemos como federadas, porque não traz muitos encargos
e, sobretudo, porque as pessoas da secção são voluntárias e só assim podemos trabalhar.»
Na época 07/08, o São José enquadrava 11 modalidades federadas (segundo a Demograﬁa Federada), mas a
sua requaliﬁcação como Centro de Dia e Convívio fez reduzir o número para apenas três. «Achamos que,
nesta altura, é muito mais perJnente abraçar outros objecJvos sociais que, ao ﬁm e ao cabo, representam
um regresso à ﬁlosoﬁa que conduziu à fundação do clube, ou seja, realizar um trabalho de apoio aos mais
necessitados e à terceira idade, numa colaboração mais estreita com a Segurança Social», argumentou
Óscar Silva, manifestando‐se orgulhoso do projecto que vem desenvolvendo e presidindo há dez anos a esta
parte. «O trabalho que ﬁzemos tornou‐nos uma referência a nível desporJvo, área também muito
importante em termos sociais. Agora estamos a ajudar aqueles que mais precisam.»

www.atmmadeira.com
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CDE Santa Cruz completou uma década

Nascido para o Ténis de Mesa

A alegria do Ténis de Mesa voltou com a
reabertura da secção da modalidade…..

O Clube DesporCvo da Escola de Santa Cruz completou, no passado dia 15 de Novembro, dez anos de vida. O
nascimento da colecCvidade daquele estabelecimento de ensino está inCmamente ligada à ATMM, como
recordou Norberta Fernandes. «Não só o Ténis de Mesa foi a primeira modalidade do clube como foi a que
moJvou a sua criação, através da ajuda, ao nível burocráJco, do então Presidente da Associação, Hélder
Vasconcelos.»
Volvida uma década, a Presidente do CDE Santa Cruz admite que a secção de Ténis de Mesa já conheceu
melhores dias. «Todas as secções têm um ciclo de vida. No início esJvemos muito bem, mas depois houve
um decréscimo acentuado que conduziu até ao encerramento da secção. Ao longo destes anos tem havido
oscilações», resumiu Fernandes, esperançada no relançamento da modalidade esta época. «Temos cerca de
20 miúdos dos escalões mais baixos e, nesta fase, o que pretendemos mesmo é quanJdade. Se deste lote
ﬁcarmos com 4/5 que façam a diferença, já ﬁcaremos saJsfeitos. Temos um coordenador que nos dá
garanJas de trabalho e um técnico ligado à modalidade, agora vamos ver. Não temos objecJvos imediatos
em termos de resultados, temos tempo.»
A ﬁlosoﬁa de acção do CDE Santa Cruz vai para além da acCvidade federada. «O clube foi criado com a
intenção de criar laços com a comunidade. Por isso temos modalidades federadas dirigidas aos jovens,
mas também acJvidades não federadas, principalmente ginásJca e caminhadas, abertas a toda a
população», sublinhou Norberta Fernandes.
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8.º Encontro Nacional de Treinadores

Madeirenses dizem presente

Carlos León e António Jorge Fernandes na acção

Carlos León e António Jorge Fernandes parCciparam, no dia 28 de
Novembro, no 8.º Encontro Nacional de Treinadores. Naquela iniciaCva
conjunta da ATM Porto e da Associação Portuguesa de Treinadores de
Ténis de Mesa, que contou com o apoio da FPTM, o ex‐Presidente da
ATMM desempenhou funções de moderador num debate que se seguiu a
uma prelecção de Mikael Appelgren, denominada "Ténis de Mesa: Passado
e Futuro na PerspecCva de um Campeão do Mundo". O sueco (3 vezes
Campeão Mundial em Equipas, 1 vez Campeão Mundial de Pares, 5 vezes
Campeão da Europa de Equipas, 3 vezes Campeão da Europa de
Singulares, 1 vez Campeão da Europa de Pares, 2 vezes vencedor do Top
12 Europeu e 2 vezes vencedor da Taça do Mundo) foi naturalmente a
“estrela” do Encontro, que se reparCu pelo Pavilhão de Novelas e
Auditório da Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia.
Já o Treinador do Centro de Treino de Alto Rendimento da Madeira, para
além de ter parCcipado num Clinic com Appelgren, integrou o Corpo
Técnico das Selecções Nacionais que abordou os “Exemplos de Boas
PráCcas em Estágios Internacionais”.

www.atmmadeira.com
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Medalhas em Vagos
João Reis (C. Lobos) foi o
madeirense em maior destaque
no 6.º Torneio Aberto “Concelho
de Vagos”, pontuável (Nível A)
para a Classiﬁcação Nacional de
At l eta s . O ca ma ra l o b en s e
venceu em infanCs, após vitória
na ﬁnal sobre Miguel Branco
(Madalena), por 3‐0. Outros dois
madeirenses subiram ao pódio:
Tiago Pedra, em iniciados, só
perdeu na ﬁnal ante Pedro
Nunes (Madalena), por 3‐1,
enquanto Ana Santos (C. Lobos),
em juniores, foi 3.ª classiﬁcada.

Marcos fora do Mapa
Marcos Freitas esteve longe de
acabar 2009 em grande no que
ao Pro Tour diz respeito. No
Open da Polónia, úlCmo antes
da fase ﬁnal desta compeCção
da ITTF, o jogador do Jülich não
chegou ao Mapa Final, sendo
eliminado na fase de
qualiﬁcação pelo coreano Kim
Min Seok (1‐4).
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Ponta do Pargo aposta forte na I Divisão Masculina

Madeira sempre tem candidato

A “nova” Ponta do Pargo: Ilídio, Duarte, Celso, Nuno, Li e Wang

A Ponta do Pargo ganhou o estatuto de candidato ao itulo nacional da
I Divisão Masculina. O clube da Calheta reforçou o trio (que lhe dava
garanCa de total tranquilidade) com o chinês Wang Tong, jogador de
apenas 20 anos mas de inquesConável qualidade. A estreia do asiáCco
não podia ter sido melhor, tendo contribuído para o triunfo da sua
equipa no pavilhão do São Roque, por 4‐0. Um resultado histórico, pois
nunca o clube sanroquino havia perdido na sua própria mesa por
margem tão dilatada, ainda por cima por um seu conterrâneo. Ainda
que derrotada pelo SporCng (4‐3) na jornada do ﬁm‐de‐semana
transacto, a Ponta do Pargo está indiscuCvelmente na corrida ao
ceptro, juntamente com os leões de Alvalade e Novelense, no mínimo.

I Divisão Masculina

J

V

D

Set

P

SporCng

8

7

1

30‐16

22

Ponta do Pargo

8

6

2

27‐13

20

Toledos

7

5

2

23‐17

17

São Roque

8

4

4

23‐23

16

Juncal

7

4

3

21‐15

15

Novelense

6

4

2

20‐13

14

Oliveirinha

6

3

3

14‐18

12

ACM Madeira

7

1

6

10‐25

9

Sp. Porto Santo

6

1

5

12‐21

8

1.º de Maio

7

0

7

9‐28

7

I Divisão Feminina

J

V

D

Set

P

Ponta do Pargo

7

6

1

24‐8

19

Mirandela

6

6

0

24‐2

18

Ala Nun’Álvares

6

3

3

20‐14

12

São João

6

3

3

15‐14

12

Garachico

6

3

3

15‐15

12

Câmara de Lobos

5

2

3

10‐15

9

Estreito

6

1

5

4‐22

8

ACM Madeira

6

0

6

2‐24

6

Neste contexto, o cenário não é animador, basta olhar para a classiﬁcação: os três úlCmos são da Região. O
1.º de Maio está em piores lençóis, pois perdeu todos os jogos, mesmo os disputados frente a adversários
“do mesmo campeonato”, mas ACM Madeira e SporCng do Porto Santo procuram afastar‐se do outro lugar
de descida. Uma missão complicada, pois a Oliveirinha “fugiu”.
Na I Divisão Feminina, o realce vai para o triunfo robusto do Mirandela na visita à Ponta do Pargo. Os 4‐0
escondem o equilíbrio veriﬁcado na mesa, mas dão uma vantagem substancial às transmontanas na luta pela
vitória na fase regular. Também neste campeonato é quase certa a descida de equipas madeirenses, resta
saber quem se juntará ao actual “lanterna‐vermelha”.

www.atmmadeira.com

Friday, December 4, 2009

8

Boletim Dezembro 2009

Bola na Mesa
Associação de Ténis de Mesa da Madeira
Sexteto madeirense tranquilo nas divisões secundárias
Sonho de subida terá acabado…

A mão “está feita”

Depois de um início algo complicado para algumas das equipas
madeirenses que disputam as II Divisões Nacionais, o aproximar do ﬁnal
da primeira volta dos diversos campeonatos mostra um cenário bem
favorável. Nos masculinos, o destaque vai para o excelente Novembro
protagonizado pelo Câmara de Lobos. Depois de quatro derrotas
consecuCvas, os camaralobenses não esCveram com meias medidas e
obCveram outras tantas vitórias, ascendendo do úlCmo ao quarto posto!
Mas, de entre o quarteto da Madeira nesta prova, é o São João quem “dá
cartas”: segue ﬁrme no terceiro posto, com apenas uma derrota em seis
jogos. De resto, entre os cinco primeiros estão três formações
madeirenses, a úlCma das quais o DesporCvo de Machico, que caminha
tranquilo para a manutenção. O Estreito surge por agora no penúlCmo
lugar, mas os recém chegados à equipa, os gémeos Freitas, Luís e Nuno,
prometem empurrá‐la para cima.
Nos femininos, conﬁrmaram‐se as diﬁculdades do Ponta do Sol em lutar
pela subida de divisão, objecCvo, aliás, que não deﬁniu para esta época.
O poderio do Madalena e do Toledos tornam o “secreto sonho” da
equipa da Ponta do Sol quase utópico.
Finalmente, na III Divisão Masculina, o SporCng da Madeira viaja
tranquilo, eventualmente rumo a um lugar no pódio.

www.atmmadeira.com
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II Divisão Feminina

J

V

D

Set

P

Madalena

6

6

0

24‐6

18

Toledos

6

5

1

22‐9

16

CTM Ponta do Sol

6

4

2

19‐15

14

Ala Nun’Álvares B

6

3

3

14‐15

12

CTM Chaves

6

2

4

13‐17

10

Mexilhoeira

6

1

5

11‐23

8

São Roque

6

0

6

6‐24

6

II Divisão Masculina

J

V

D

Set

P

V. Setúbal

7

7

0

28‐6

21

Benﬁca

7

6

1

27‐11

19

São João

6

5

1

22‐6

16

Câmara de Lobos

8

4

4

22‐20

16

D. Machico

7

4

3

19‐15

15

Serpense

8

3

5

18‐24

14

SporCng B

5

4

1

17‐12

13

Est. Amadora

7

2

5

13‐22

11

Estreito

9

1

8

9‐33

11

Casa Pia

8

0

8

6‐32

8

III Divisão Masculina

J

V

D

Set

P

SebasCanense

6

6

0

24‐6

18

Pic Nic

7

5

2

23‐10

17

Sambrasense

7

5

2

24‐11

17

Vianenses

7

5

2

23‐15

17

SporCng Madeira

6

5

1

21‐13

16

CTM Setúbal

7

2

5

13‐22

11

Coobital

5

2

3

9‐15

9

Torrense

7

1

6

10‐27

9

Campinense

5

1

4

8‐17

7

Serpa

7

0

7

9‐28

7
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Campeonato Regional de Singulares Seniores Masculinos

Rei D. Nuno Henriques

Época

Campeão

Clube

A edição 09/10 do Campeonato
Regional Singulares Seniores
Masculinos não sairá tão cedo da
memória dos felizardos a que a ela
assisCram, principalmente os
derradeiros jogos, responsáveis
por um louvável atraso no
programa da prova.
O destaque vai, naturalmente,
para a ﬁnal entre Nuno Henriques
e Artur Silva, cada qual como que a
representar a sua geração. Depois
de ter ganho na meia‐ﬁnal a Énio
Mendes (São Roque), após um
grande jogo, pensou‐se que o
jogador da Ponta do Pargo não
teria diﬁculdade ante o do 1.º de
Maio.

91/92

Artur Silva

São Roque

92/93

Artur Silva

São Roque

93/94

Artur Silva

São Roque

94/95

Artur Silva

São Roque

95/96

Artur Silva

São Roque

96/97

Alexandre Gomes

São Roque

97/98

Artur Silva

São Roque

98/99

Artur Silva

São Roque

99/00

Artur Silva

São Roque

00/01

Artur Silva

São Roque

01/02

Duarte Fernandes

São Roque

02/03

Duarte Fernandes

São Roque

03/04

Duarte Fernandes

São Roque

Nuno até começou com uma “sapata”, mas o veterano Artur, Campeão
Regional por nove vezes, deu a volta ao marcador, ganhando os dois
“sets” seguintes. O ponta‐parguense empatou e, na “negra”, depois de
Artur ter estado em vantagem por 7‐9, conseguiu consumar uma
reviravolta e conquistar o itulo.
No caminho até ao pódio, Nuno não disCnguiu o adversário mais di~cil de
bater: Énio ou Artur? «Venha o diabo e escolha», sorriu, admiCndo ter
parCdo para a ﬁnal mais conﬁante por ter ganho ao sanroquino.

04/05

João Monteiro

São Roque

05/06

João Monteiro

São Roque

06/07

Li Peng

Sp. Porto Santo

07/08

Nuno Henriques

1.º de Maio

08/09

Énio Mendes

São Roque

09/10

Nuno Henriques

Ponta do Pargo

A festa do Wtulo

«É sempre bom ganhar, ainda mais porque vim para este campeonato sem qualquer expectaJva»,
conﬁdenciou.
Artur, por seu turno, ainda procurava explicação para ter deixado fugir o pássaro. «Estou preparado para dois
jogos, mais do que isso é complicado», confessou, manifestando‐se triste por «ter perdido dois jogos
importantes em três dias».
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Campeonato Regional de Equipas Sub‐21

São Roque e Garachico campeões

O São Roque e o Garachico sagraram‐se Campeões
Regionais de Equipas no escalão de Sub‐21, ao vencerem os
respecCvos campeonatos, realizados no úlCmo ﬁm‐de‐
semana de Novembro, no Pavilhão de Ténis de Mesa Rafael
Gomes.
Nos masculinos, a muito mais experiente dupla sanroquina,
formada por Vitaly Eﬁmov e Diogo Pinho, não deu
hipóteses à concorrência, garanCndo triunfos tranquilos
frente aos seus dois opositores, Água de Pena e São José,
ambos por 3‐0. A disputa entre estes dois úlCmos pelo
estatuto de vice‐campeão foi mais animada, mas a
formação de Machico revelou‐se mais forte, vencendo pela
diferença máxima.
Nos femininos, apesar de estarem frente a frente clubes
com jogadoras que disputam os nacionais, veio ao de cima
o maior poderio do Garachico que, por intermédio de Ana
Neves e Mariana Gonçalves, foi claro vencedor do duelo
com o CTM Ponta do Sol (3‐0).
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Candidatos assumem‐se
A equipa B do Câmara de Lobos

Três campeonatos regionais de equipas entraram já em velocidade de
cruzeiro, com os jogos a sucederem‐se em bom ritmo e a ocuparem várias
mesas em diversos pontos da ilha, estendendo‐se pelos sete dias da
semana. Apenas a III Divisão está ainda em fase de arranque, por assim
dizer.
Na I Divisão, o São Roque B isolou‐se na liderança e tornou‐se o único
ainda sem qualquer derrota. O facto de ter perdido apenas três “sets” em
cinco jogos diz bem da intenção dos sanroquinos revalidarem o itulo. Por
outro lado, a luta pelos outros lugares do pódio promete ser grande, não
houvessem ainda quatro equipas com uma derrota apenas. Pelo contrário,
há ainda quatro formações sem qualquer triunfo, pelo que a fuga aos
lugares de despromoção promete ser animado.
No escalão secundário, é a Água de Pena quem comanda isolada, mas os
que ainda permanecem invictos são o candidato assumido Santo António,
o São José B e a ACM Madeira C. É certo que estão disputadas ainda
poucas jornadas, mas tudo indica que o equilíbrio na mesa será grande. O
mesmo deverá suceder na metade inferior da classiﬁcação, onde
nenhuma equipa mostra vontade de vir a ocupar os lugares de descida.
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I Div. Masculina

J

V

D

Set

P

São Roque B

5

5

0

20‐3

15

Ponta do Pargo B

5

4

1

18‐9

13

Sp. Madeira B

5

4

1

18‐11

13

São José

4

3

1

15‐9

10

Câmara de Lobos B

5

1

4

11‐18

7

ACM Madeira B

2

1

1

4‐4

4

Santa Rita

3

0

3

3‐12

3

Estreito B

3

0

3

3‐12

3

Garachico

2

0

2

1‐8

2

Sp. Porto Santo B

2

0

2

1‐8

2

II Div. Masculina

J

V

D

Set

P

Água de Pena

4

3

1

12‐11

10

Santo António

3

3

0

12‐3

9

CTM Funchal

4

2

2

12‐10

8

São José B

2

2

0

8‐2

6

ACM Madeira C

2

2

0

8‐3

6

Sp. Madeira C

4

1

3

9‐14

6

São Roque C

3

1

2

7‐8

5

Ponta do Sol

2

1

1

7‐6

4

Câmara de Lobos C

3

0

3

3‐12

3

São João B

3

0

3

3‐12

3

III Div. Masculina

J

V

D

Set

P

Sp. da Madeira D

1

1

0

4‐3

3

Esc. Porto da Cruz

1

0

1

3‐4

1

Caramanchão

0

0

0

0‐0

0

Sp. Porto Santo C

0

0

0

0‐0

0

São Roque D

0

0

0

0‐0

0

1.º de Maio B

0

0

0

0‐0

0

S. Roque do Faial

0

0

0

0‐0

0

Bom Sucesso

0

0

0

0‐0

0

ACM Madeira D

0

0

0

0‐0

0

Curral das Freiras

0

0

0

0‐0

0
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1.º Torneio “ÓpJca da Sé”

Ver e olhar por mais
O 1º Torneio “ÓpCca da Sé” proporcionou uma excelente visão, ao
reunir cerca de 130 jogadores no Pavilhão da Ponta do Sol.
Organizada pela ATMM com o apoio daquela empresa que empresta
aos madeirenses outro olhar, a compeCção foi disputada em várias
poules, tendo os jogadores sido divididos pelos escalões de iniciados,
infanCs e cadetes e consoante o seu nível técnico. ACM Madeira, São
João, Caramanchão, Ponta do Pargo, Canhas, Câmara de Lobos, 1.º
de Maio, Curral das Freiras, Escola de Santa Cruz, São Roque, Ponta
do Sol, Estreito e SporCng da Madeira foram os clubes representados
nesta festa dos mais novos.
No ﬁnal, os mais sorridentes eram, naturalmente, os vencedores. Em
iniciados, no jogo decisivo dos femininos, Adriana Silva (P. Pargo)
venceu Samanta Abreu (C. Lobos) por 3‐0, um resultado enganador,
pois todos os parciais terminaram com apenas dois pontos de
diferença. Nos masculinos, o encontro fulcral foi bem disputado,
tendo Tiago Pedra (ACM) ganho a Alexandre Faria (S. Roque) por 3‐1.
Nos infanCs, nos femininos, houve um grande duelo entre Sara
Nunes (P. Sol) e Beatriz Silva (ACM), tendo Sara ganho na “negra”.
Nos masculinos, João Reis (C. Lobos) foi mais forte no jogo mais
importante frente ao colega João Freitas (3‐0).
Em cadetes, outra autênCca ﬁnal no encontro entre Ana Santos (C.
Lobos) e Joana Fernandes (1.º Maio), que a camaralobense venceu
ao ﬁm de cinco “sets”. Nos masculinos houve outro espectáculo
digno de registo, entre Duarte Mendonça (1.º Maio) e Rodolfo Pedra
(ACM), ganho pelo primeiro (3‐2).
No ﬁnal, aqueles que subiram ao pódio, para além das habituais
medalhas e troféus, foram premiados com descontos de 30 ou 20
euros em produtos na ÓpCca da Sé.
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A Direcção da ATMM
deseja a todos
os seus ﬁliados, agentes desporJvos,
colaboradores, patrocinadores e demais
enJdades
Feliz Natal e 2010 cheio de sucesso
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