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Para todos os gostos 
A campanha das equipas 
madeirenses nos nacionais vai do 8 
ao 80. Em véspera de P. Pargo-S. 
Roque, confira as diversas 
classificações. Pags. 4 e 5 

EDITORIAL 
A vida é uma caixinha de surpresas! O anúncio por parte do ainda Presidente da FPTM, Carlos León, em não se 
recandidatar no próximo ano deixou, pelo menos, a maioria dos delegados presentes, ontem, na Assembleia 
Geral da FPTM, pasmados. Mas pelas curtas e claras declarações proferidas de certeza que não há volta a dar. 
Agora só temos de respeitar a decisão e olhar para o futuro. 
Énio Mendes completou 20 anos de dedicação ao Ténis de Mesa. Parabéns pela tua persistência e dedicação. 
Temos consciência que muito contribuíste para o desenvolvimento e sucesso do Ténis de Mesa da RAM e não só. 
Esperamos sinceramente que continues esta tua caminhada de glória por muitos e muitos anos.  
Com esta edição chegamos ao final de mais um ano de muito trabalho e felizmente com muitos momentos de 
alegria e de elevação. Fazemos votos para que o Natal de todos os nossos agentes desportivos e respetivos 
familiares seja de grande felicidade e que o ano de 2012 não seja tão mau como muitos de nós esperamos. 
Vamos todos acreditar no Pai Natal. Vale a pena, pelo menos para mantermos a esperança de que tudo isto não 
passe de uma grande ilusão.                                                                                                                        Juan Gonçalves   

Atlântida “matou” a sede 
Quase uma centena de jovens não 
perderam a oportunidade de se 
encontrarem à mesa no 3º Torneio 
Atlântida. Ninguém “meteu água”. 
Pag. 10 

Regional ao rubro  
Com menos de meia dúzia de 
jornadas disputadas, a 1ª Divisão 
Masculina já está renhida. É ver 
para crer. Pág. 9 

Anúncio surpresa na AG Completa 20 anos de carreira aos 27 anos 

jogar no estrangeiro 
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Open da Eslováquia de Cadetes 
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Trio madeirense bem em Bratislava 

Relegados para a Prova de Consolação, Portugal começou por vencer a Alemanha B (2-0), mas foi 
derrotado logo depois pela Hungria A, que sagrou-se vencedora, concluindo a prova no 15º posto entre 
31 países. 
Na prova individual, Ana Santos não conseguiu passar da primeira fase, pois ficou no 3.º lugar do Grupo 
P, onde venceu a eslovaca Monika Urikova (3-0), mas perdeu com a Ucraniana Kateryna Kiziuk (1-3) e a 
romena Bogdana Trifu (0-3). Na Prova de Consolação, venceu na primeira ronda a sérvia Izabela 
Lupulesku (3-0), mas sucumbiu depois frente à polaca Paulina Knyszewska (1-3), terminando na 6.ª 
posição. Rita Fins (5.ª) e António Malheiro (6.º) foram os melhores lusos. Nos pares, Ana e Rita 
passaram apenas uma eliminatória. 

Três madeirenses participaram, em Bratislava, no 
Open da Eslováquia de Cadetes, disputado no 
primeiro fim de semana de Novembro. Embora 
desempenhando papéis diferentes, pode-se 
muito bem considerar o saldo positivo para a 
jogadora do Câmara de Lobos, Ana Santos, e para 
os treinadores Hélder Melim e António Jorge 
Fernandes ( também do Câmara de Lobos). 
A Seleção Nacional Feminina, constituída por Ana 
Santos e Rita Fins (Mirandela), alcançou o Mapa 
Final. A dupla orientada por António Jorge venceu 
a Bélgica (3-2) e a Áustria B (3-1), ganhando lugar 
nos oitavos de final. Nessa eliminatória, as 
portuguesas perderam com Itália A (0-3), 
terminando no 9.º lugar entre 29 países. 
Os masculinos, com Melim no banco, não 
conseguiram a mesma proeza. António Malheiro 
e Paulo Silva (Novelense) não passaram ao Mapa 
Final pois, embora tenham ganho à República 
Checa (3-2), perderam com a Ucrânia (1-3).  Ana somou mais algumas internacionalizações 
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Surpresa na Assembleia Geral da FPTM 

León não se (re)candidata! 

Aprovação por maioria 
 

De resto, estiveram presentes na reunião magna, realizada em Lisboa, 9 associações, nomeadamente 
Vila Real, Porto, Pico, Aveiro, Madeira, Setúbal, Lisboa, Leiria e Árbitros, num total de 12 delegados. O 
ponto único da agenda foi aprovado por maioria, registando-se três abstenções (dos dois delegados do 
Porto e do de Setúbal). Depois, realizou-se uma reunião de trabalho para apreciar a discutir Propostas 
de Alteração ao Regulamento Geral da FPTM. Em cima da mesa estiveram 11 assuntos, tais como do 
modelo de disputa dos campeonatos nacionais, taxas de inscrição, o figurino da Taça de Portugal, 
nomeadamente de possibilitar o acesso à Taça ETTU, entre outros assuntos. Para além disso, está 
assente que Portugal vai candidatar-se à organização do Campeonato da Europa de Jovens de 2014. 

O (único) ponto da ordem de trabalhos era a 
Apreciação, Discussão e Votação do Plano de 
Actividades e Orçamento para 2012, mas a 
Assembleia Geral realizada a 1 de Dezembro ficou 
marcada pelo anúncio de Carlos León em não se 
recandidatar à presidência da Direcção da FPTM. 
«Foi uma surpresa», reagiu Juan Gonçalves, 
Presidente da ATMM, manifestando-se solidário 
com o seu antigo colega de Direção. «Compreendo 
a sua decisão. Ele sempre assumiu os seus projetos 
a tempo inteiro e, neste caso, concluiu que não era 
possível liderar uma instituição com a dimensão e 
responsabilidade da FPTM à distância. A 
alternativa implicaria uma decisão pessoal, por 
isso temos de aceitar esta decisão.» 
Recorde-se que Carlos León assumiu a presidência 
da Direção da FPTM em Junho do ano passado, 
para um mandato de 2 anos. Um desafio para o 
qual “arrastou” outros madeirenses para 
desempenhar funções de relevo nos diversos 
órgãos sociais, tal como Hélder Vasconcelos 
(Presidente da Mesa da Assembleia Geral) e 
Rodolfo Ferreira (Presidente do Conselho Fiscal). 

Carlos León anunciou “saída” da FPTM 
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Luta por lugar no Play-Off promete 
Campeonatos Nacionais Masculinos 

2ª Div. Masc. 
Zona Ilhas 

J V D Sets P 

1º de Maio 4 4 0 16-2 12 

C. Lobos 4 3 1 15-5 10 

São João 4 2 2 13-7 8 

Sebastianense 3 2 1 9-8 7 

D. Machico 4 0 4 5-16 4 

Sp. Madeira 3 0 3 0-12 3 

1ª Divisão 

Masculina 
J V D Sets P 

Toledos 6 6 0 24-5 18 

Ponta Pargo 8 5 3 27-14 18 

Juncal 7 5 2 23-11 17 

São Roque 7 5 2 22-13 17 

Sporting 6 5 1 21-11 16 

Novelense 8 3 5 23-23 14 

Guilhabreu 7 3 4 14-21 13 

Sp. P. Santo 6 0 6 1-24 6 

Oliveirinha 5 0 5 9-20 5 

ACM Madeira 4 0 4 4-16 4 

3ª Div. Masc. 
Série D 

J V D Sets P 

Benfica B 6 6 0 24-2 18 

Catedráticos 6 5 1 23-7 16 

Torreense 6 5 1 20-12 16 

Caselas 6 2 4 13-18 10 

F. V. Novas 5 2 3 10-17 9 

Fanfarra 4 0 4 4-16 4 

C. Ourique 4 0 4 4-16 4 

Estreito 3 0 3 1-12 3 

Na 2.ª Divisão, Zona Ilhas, o 1.º de Maio chamou para si a liderança, destacando-se o excelente triunfo 
obtido nos Açores frente ao Sebastianense (4-1), o que lhe garante uma boa margem de manobra para 
poder garantir um dos dois primeiros lugares. De resto, neste pequeno grupo, a única surpresa, mas 
pela negativa, vai para o Desportivo de Machico que, embora com a mesma equipa que na época 
transata passeou tranquilidade, não venceu qualquer dos jogos realizados. Na 3.ª Divisão, Série D, o 
Estreito segue no último lugar, mas tem menos jogos disputados do que todos os outros concorrentes e 
alguns deles também têm só derrotas. 

Novembro não foi mau para a Ponta do Pargo. Nos cinco jogos 
realizados, venceu três e nos dois que perdeu deu boa réplica ao 
Toledos e ao Sporting, claros candidatos ao título nesta 1.ª Divisão 
Nacional. É certo que o 2.º lugar agora ocupado é algo artificial, pois 
soma mais jogos disputados do que os seus adversários mais 
diretos, mas a equipa da Calheta dá a sensação de poder muito bem 
lutar por um lugar no Play-Off. Também o São Roque (na foto) está 
entre os quatro primeiros, o que não sendo propriamente uma 
surpresa, é de assinalar porquanto consubstancia uma aposta 100% 
madeirense. No inverso da medalha continuam as outras duas 
equipas da Região. Tanto o Sporting do Porto Santo como a ACM 
Madeira somam por derrotas os jogos disputados, sendo mais 
preocupante o caso dos leões, pois têm mais encontros realizados, 
menos sets ganhos e um grupo de jogadores que dificilmente 
conseguirá melhor. Para já, vai valendo o facto de a Oliveirinha 
também não ter vencido qualquer jogo, para acalentar esperanças 
de pelo menos um do duo madeirense poder escapar à 
despromoção. 
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Campeonatos Nacionais Femininos 

São João dá nas vistas 
1ª Divisão 
Feminina 

J V D Sets P 

Ponta  Pargo 8 7 1 30-11 22 

A. Gondomar 6 5 1 23-8 16 

São João 8 4 4 23-20 16 

Toledos 6 3 3 17-15 12 

ACM Madeira 7 2 5 13-21 11 

Mirandela 3 3 0 12-5 9 

Garachico 7 1 6 8-25 9 

Estreito 5 0 5 1-20 5 

O São João perdeu com o Mirandela na “negra” 

1ª Divisão 
Feminina 

J V D Sets P 

CTM P. Sol 2 1 1 5-5 4 

C. de Lobos 1 1 0 4-1 3 

Madalena 1 1 0 4-1 3 

Benfica 2 0 2 2-8 2 

Juncal - - - - - 

A Ponta do Pargo falhou no primeiro grande teste da época. Frente ao Mirandela, seu grande rival na 
corrida ao título, a equipa da Calheta perdeu por 4-2. Maria Xiao foi a principal figura da equipa 
transmontana, pois venceu as duas estrangeiras da Ponta do Pargo, a russa Olga Mikhaylova e a chinesa 
Li Zeyu. Nas pargueiras, Ana Neves surpreendeu ao derrotar Xie Juan por 3-0. De qualquer modo, 
olhando para os números e tendo em conta a evolução da competição, é perfeitamente possível à 
equipa madeirense vencer esta fase regular. 
Na mó de cima está o São João, que obteve uma vitória preciosa frente ao Toledos, que lhe garante para 
já um lugar entre os quatro primeiros. Nota para a derrota tangencial das sanjoanenses frente ao 
Mirandela, sinal do seu potencial. Pelo contrário, dos lugares de despromoção não saem Garachico e 
Estreito. Aliás, estas duas formações estão cada vez mais separadas das restantes e, sem sinal de 
mudança no elenco de jogadoras, parecem mesmo destinadas à descida. 
Na 2.ª Divisão, Zona Sul, não há grandes novidades, dada a escassez de jogos disputados. 
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Énio Mendes completou, no passado dia 7 de Novembro, 
20 anos de prática de Ténis de Mesa. O jogador, prestes a 
completar 27 anos (a 9 de Janeiro), federou-se pelo 
Câmara de Lobos a 7 de Novembro de 1991, tendo 
transitado depois para o Estreito, vivido uma experiência 
no TTC Ilenburger (Alemanha) até passar a envergar a 
camisola do São Roque, clube que representa há 6 anos. 
É internacional desde o escalão de cadetes, ostentando 
neste momento o estatuto de jogador com mais jogos 
disputados pela Selecção Nacional enquanto júnior. Nos 
seniores soma meia centena de internacionalizações, 
registando participações em 7 Europeus, 6 Mundiais e 1 
Qualificação Olímpica. 
Na sua casa há muito que falta espaço para exibir os 
títulos conquistados. A nível regional, somando as provas 
individuais, pares e pares mistos, sagrou-se 21 vezes 
Campeão, número que decresce apenas ligeiramente no 
pecúlio a nível nacional, com 15 daqueles títulos. A nível 
internacional, obteve recentemente a sua primeira 
medalha (de bronze) de seniores no Europeu de Equipas, 
mas enquanto júnior foi também “bronzeado” no 
Europeu de Jovens (01/02). Entre diversas classificações 
entre os 8 melhores em Mundiais e Europeus de 
escalões jovens, realce para o 5.º lugar no Europeu de 
Jovens (02/03) e, já sénior, a vitória na Prova de 
Consolação do Europeu de 2005. Énio Mendes é o atual 
Campeão Nacional e o n.º 1 do Ranking Nacional 
Absoluto. Alguns destes momentos estão bem 
presentes. «O 3º lugar no Europeu de Juniores, o título 
nacional individual, a primeira chamada à Seleção 
Nacional Sénior, aos 17 anos, a vitória num jogo da 
seleção em São Roque… há vários momentos», 
recordou o jogador, sem esquecer os treinadores. «O 
José Almeida marcou-me muito, num misto de bons e 
maus momentos (risos), e não posso deixar de 
mencionar o Ricardo Faria.» 

Énio Mendes completou duas décadas de união com o Ténis de Mesa 

20 anos não é muito tempo 

O jovem Énio Mendes 



Boletim Dezembro 2011 

Associação de Ténis de Mesa da Madeira 

Bola na Mesa 

7 

A ligação ao Ténis de Mesa promete prolongar-se por mais algumas décadas 
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O caminho a seguir é estrangeiro 
Como começaste no Ténis de Mesa? 
Foi o meu irmão que me levou. Ele já jogava, na 
altura era um dos melhores, mas 3 ou 4 anos 
depois já o ganhava (risos). 
Estes 20 anos passaram rápido? 
Os primeiros 10/12 nem por isso, mas mais ou 
menos desde os 15 anos tem sido muito mais 
rápido. O próprio jogo em si tornou-se mais veloz, 
os compromissos são mais e de maior 
responsabilidade. 
Depois de 20 anos qual é o objectivo? 
É curioso que atingi os 20 anos de carreira 
concretizando um dos meus objectivos principais, 
de ser Campeão Nacional individual. A partir do 
momento em que ganhas tudo no teu País, acho 
que é natural pensar em sair. Já tive uma 
experiência no estrangeiro, que não correu muito 
bem, mas se é disto que gosto, se é isto que eu 
quero, então esse será o caminho. 
Até que idade pensas ir à mesa? 
Para chegar aos patamares mais elevados, terei de 
fazê-lo até aos 30 anos ou 30 e picos. Gostava de 
jogar até aos 40 anos, mas é claro que isso 
dependerá da forma como responder o meu 
organismo. 
Já tens o Nível 1 do Curso de Treinador. É outra 
via a seguir? 
Julgo que o treino acabará por ser mais uma etapa 
da minha ligação ao Ténis de Mesa, não sei é 
quando. Se vir que o investimento a nível pessoal, 
enquanto jogador, não está a ser conseguido, 
poderei começar até mais cedo a tentar transmitir 
os meus conhecimentos. A ideia de ajudar a 
formar um talento no Ténis de Mesa na Madeira 
agrada-me imenso. 

O atual n.º 1 do Ranking Nacional Absoluto 
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Melhor português tem sotaque de cá 
Marcos Freitas está no 36.º lugar do Ranking Mundial 

Quatro jogadores madeirenses participaram no 8º Torneio Aberto “Concelho de Vagos”. Uma notícia 
outrora tão comum na nossa modalidade, ganha agora especial relevo, pois em tempo de austeridade e 
muita contenção nas despesas, este é um sinal de que, fazendo um esforço significativo, há quem não 
abdique da aposta nos jovens. 
Nesta prova pontuável para a Classificação Nacional de Cadetes competiram então Ana Santos, Joana 
Fernandes, João Reis (todos do Câmara de Lobos) e Diana Almeida (Ponta do Pargo). O melhor resultado 
foi alcançado por Ana Santos, nos cadetes femininos, pois foi derrotada apenas na final (3-1) por Rita 
Fins (Mirandela). Neste mesmo escalão, Joana Fernandes e Diana Almeida classificaram-se nos 15º e 
23º lugares, respectivamente. A jogadora do clube da Calheta ficou ainda no 5º lugar na prova de 
infantis femininos, depois de ter perdido nos quartos de final com Raquel Martins (Valongo), a 
vencedora da prova. Nos cadetes masculinos, João Reis chegou às meias-finais, quando foi derrotado (3-
0) por Miguel Pinto (Dragões Valboenses). 

8º Torneio Aberto “Concelho de Vagos” 

Jovens merecem aposta 

Marcos Freitas desceu quatro 
posições no Ranking 
Mundial, do 32.º para o 36.º 
lugar. Na tabela publicada 
neste início de mês pela ITTF, 
o madeirense continua a ser 
o melhor português, pois 
Tiago Apolónia, seu 
“perseguidor” mais direto, 
desceu também (três 
posições) para 45.º lugar. 
João Monteiro não fugiu a 
esta tendência, muito 
embora tenha caído apenas 
duas posições, para a 57.ª. 
Em sentido inverso está 
Maria Xiao, a melhor 

Marcos está entre  
os melhores 40 do Mundo 

portuguesa no ranking, estatuto reforçado com a subida de sete lugares, até ao 130.º, o seu melhor de 
sempre. Ana Neves ascendeu 17 posições, mas ainda assim continua num modesto 390º. 
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1ª Divisão já está ao rubro! 

Campeonatos Regionais de Equipas 

www.atmmadeira.com 

Ainda mal começou, mas já está muito quente a 1.ª Divisão 
Masculina. O São Roque B, campeão em título, já perdeu, mas 
apesar disso lidera, pois soma mais um jogo disputado do que a 
maioria dos adversários. Invictas permanecem apenas duas 
equipas: a Ponta do Pargo B, o mais direto perseguidor do líder, e o 
1.º de Maio B, precisamente quem derrotou o campeão.  

1ª Divisão 

Masculina 
J V D Sets P 

São Roque B 5 4 1 18-5 13 

Caramanchão 5 4 1 17-7 13 

Pta. Pargo B 4 4 0 16-2 12 

1º de Maio B 4 4 0 16-5 12 

ACM B 3 2 1 8-4 7 

C. Lobos B 5 1 4 10-17 7 

S. Madeira B 5 1 4 7-16 7 

Estreito B 4 1 3 4-14 6 

Sto. António 5 0 5 1-20 5 

S. P. Santo B 1 0 1 0-4 1 

Ponta do Pargo é um dos dois invictos 

2ª Divisão 

Masculina 
J V D Sets P 

Ponta do Sol 4 3 1 15-7 10 

Caramanchão 

B 
4 3 1 15-7 10 

Canhas 3 3 0 12-1 9 

S. Madeira C 3 2 1 10-6 7 

São Roque C 3 2 1 10-7 7 

São João B 3 2 1 10-7 7 

ACM C 3 2 1 8-6 7 

São R. Faial 4 0 4 2-13 4 

CTM Funchal 4 0 4 3-16 4 

Santa Rita 3 0 3 2-12 3 

Dada a qualidade destas três formações, sem esquecer o Caramanchão, adivinha-se um campeonato 
bem renhido no topo. 
No fundo da tabela estão as duas equipas que ainda não conheceram o sabor da vitória, ambas 
constituindo surpresas, o Santo António, porque outrora acalentava um projecto de subida aos 
campeonatos nacionais, e o Sporting do Porto Santo B, que com mais de um mês desde o início do 
campeonato, realizou apenas 1 jogo. 
Na 2.ª Divisão Masculina, com apenas 4 jornadas realizadas, já só uma equipa permanece invencível. 
Mesmo assim, o Canhas não ocupa o lugar de maior destaque, porque tem menos jogos realizados, mas 
tudo indica que o ocupará no final. Se uma não sabe o que é perder, três não sabem ganhar, notando-se 
com alguma admiração a inclusão neste trio do CTM Funchal, 3.º classificado na época transacta. 
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3º Torneio Aberto “Atlântida” 

www.atmmadeira.com 

Muita sede de vitórias! 

A Empresa de Cervejas da Madeira apoiou e a ATMM levou a efeito, no derradeiro sábado de 
Novembro, o 3º Torneio Aberto “Atlântida”. Quase cem jogadores iniciados, infantis e cadetes, em 
representação de 12 clubes, mostraram sede de competição. Nos iniciados, a Ponta do Pargo dominou 
nos femininos, garantindo todo o pódio, com Cláudia Nóbrega no topo, ladeada pelas Verónicas, a Leça 
e a Martins. Nos masculinos, Gonçalo Gomes (1º Maio) foi o mais forte, deixando os 2º e 3º lugares 
para Tomás Ferreira (ACM) e Simão Sardinha (P. Pargo). 
Nos infantis, nos femininos assistiu-se a nova supremacia das jogadoras do clube da Calheta, tendo 
Diana Almeida ganho na final à sua colega Adriana Silva, enquanto Samanta Abreu (C. Lobos) ocupou o 
3º posto. Outra camaralobense, Filipa Rodrigues, venceu a Poule B. Nos masculinos, Tiago Li (S. Roque) 
ganhou todos os jogos, deixando nos outros degraus do pódio Tiago Pedra (ACM) e João Alves (P. 
Pargo). Emanuel Leça (P. Pargo) e Afonso Sousa (ACM) ganharam as Poules B e C. Nos cadetes, a Ponta 
do Sol esteve mais representada no pódio feminino, com Sara Nunes a subir ao topo, seguida de Jéssica 
Nóbrega (P. Pargo) e da sua colega Marlene Freitas. Nas Poules B e C foram mais fortes Mariana Freitas 
(ACM) e Filipa Silva (Sp. Madeira). Nos masculinos, Duarte Mendonça (1º Maio) surgiu mais consistente 
e triunfou, deixando o 2º lugar para Ricardo Pereira (S. Roque) e o 3º para João Reis (C. Lobos). Neste 
escalão quase não houve alfabeto suficiente para tanta poule: Fabrício Gonçalves (P. Sol), Gonçalo 
Gouveia (ACM), Adriano Freitas (C. Lobos), Hugo Alves (Caramanchão) e Vasco Teles (C. Lobos) 
triunfaram nas letras B, C, D, E e F. Ufa! 
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Sarah Hanffou reforça Ponta do Pargo a pensar nos Jogos Olímpicos 

www.atmmadeira.com 

Presença de Marcos Freitas foi incentivo 

Aproveitando o feriado de 1 de novembro, a 
Academia Sá levou a efeito, uma 
concentração/jogo de treino com jogadores 
do Clube Os Especiais e do Estreito. Tratou-
se, sobretudo, de uma ação com o intuito de 
incentivar os jovens portadores de 
deficiência intelectual, tendo Presidente do 
Conselho de Administração do Grupo Sá, 
Jorge Sá, marcado presença. 
Com um total de 8 jogadores, a 
concentração foi dirigida por Abílio Cruz, 
com a colaboração dos treinadores José 

Preparar Londres na Madeira 
Sarah Hanffou é o mais recente reforço da Ponta do Pargo. 
Esta francesa com ascendência paterna dos Camarões está 
qualificada para os Jogos Olímpicos, precisamente em 
representação daquele país africano, tendo optado pelo clube 
da Calheta como forma de preparação para a competição 
londrina. Atual 230.ª jogadora do Ranking Mundial e 
licenciada em Direito, a decisão de Hanffou em vir para a 
Madeira teve por base o conhecimento que ganhou da 
implantação do Ténis de Mesa entre nós, precisamente 
através da Ponta do Pargo, que defrontou no passado na Taça 
ETTU, e da vinda ao 5º Campeonato Europeu Universitário 
disputado no Funchal. No início do próximo ano, o seu par 
passará a acompanhá-la neste estágio prolongado na Região, 
provando que também sob o ponto de vista turístico o 
investimento no Ténis de Mesa tem algum retorno. 

Espaço no Hiper Sá do Estreito rentabilizado 

Academia d’Os Especiais 

Livramento e Duarte Pinto e da monitora Tânia Freitas, tendo sido trabalhadas as diversas 
componentes técnico-táticas, visando também a participação de Os Especiais na Taça de Portugal, 
agendada para Vila Nova de Gaia. O almoço convívio que teve lugar na Severa constituiu também um 
bom momento da iniciativa onde, curiosamente, Os Especiais levaram de vencida o Estreito (4-1) no 
jogo treino. 
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Ténis de Mesa teve ações de sensibilização e divulgação 

www.atmmadeira.com 

Duas iniciativas de promoção de Ténis de Mesa marcaram o mês de novembro e ajudaram a 
modalidade, no mínimo, a manter a grande popularidade que granjeia junto dos madeirenses. Pelo seu 
caráter pouco comum, realce para a ação de sensibilização levada a efeito no Centro de Dia da Unidade 
de Tratamento da Toxicodependência de Santiago. A iniciativa decorreu no âmbito do atelier de 
Desporto, tendo merecido total colaboração da ATMM, e desenrolou-se em três momentos. Na fase 
inicial, Juan Gonçalves, Presidente da Direcção da ATMM, fez uma ligeira apresentação sobre alguns 
aspetos e curiosidades da modalidade na Região. Depois, os utentes do Centro puderam assistir a uma 
pequena exibição de Tiago Pedra e Renan Wiest, sob orientação do treinador Rafael Gomes, todos da 
ACM Madeira. Como era obrigatório, a iniciativa terminou com os próprios utentes a experimentarem 
colocar a bola na mesa da forma mais pertinente possível. 
Num outro espírito, mas sempre no intuito de valorização do Ténis de Mesa, a ADC Ponta do Pargo 
promoveu uma ação de divulgação, numa organização da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz. Para 
o efeito, o clube da Calheta fez ali deslocar o Director Ilídio Gonçalves, o treinador Hélder Neves e as 
jogadoras Ana Neves, Li Zeyu, Olga Mikhaylova e Sarah Hanfou, que trataram de proporcionar um 
contacto mais direto dos alunos com a modalidade, com os habituais momentos de aprendizagem, lazer 
e muito boa disposição. Esta iniciativa decorreu no Pavilhão da referida escola. 

Promoção que vale sempre a pena 

O Grupo que divulgou o Ténis de Mesa na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz 


