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Jovens com asas
ITTF Hopes Challenge, Open do
Luxemburgo e Torneio Ibérico
tiveram presença dos nossos
pequenos craques. E de
pequenino… Páginas 3 a 5

EDITORIAL
Estamos a chegar ao fim de mais uma época desportiva, e após estes quase doze meses de actividade, é tempo de
fazer os habituais balanços à temporada.
Foi uma vez mais, uma época recheada de “alguns” êxitos, pois verificou-se a afirmação das equipas madeirenses
no panorama nacional, nos escalões secundários, assim como a conquista de vários títulos individuais nos diversos
e principais campeonatos nacionais.
Neste defeso, falta apenas a disputa dos veteranos para finalizarmos mais uma época exigente, em que se deu
seguimento ao que se tem feito nas anteriores épocas desportivas, mormente ao nível da implementação de
bases de trabalho junto dos nossos jovens atletas, de forma a termos garantias de sucesso num futuro próximo.
Desta forma deixamos aqui o nosso profundo agradecimento a todos agentes da nossa modalidade que têm vindo
a contribuir para o desenvolvimento e crescimento do Ténis de Mesa Madeirense. Roberto Fernandes

Campeões ao cair do pano
Com a temporada a chegar ao fim, saiba
quem ergueu os derradeiros títulos
regionais em disputa. As fotos, os sorrisos e
os resultados do Torneio dos Regionais, está
tudo aqui. Páginas 10 a 15

Medalhas nacionais
Mariana Gonçalves, Duarte
Mendonça e Ana Santos subiram ao
pódio nos campeonatos nacionais
dos seus escalões.

Páginas 6 e 7

Marcos Freitas sobe ao 42º lugar no Ranking MundialAlexandre Gomes orgulhoso
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Open Internacional do Brasil
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Zhan, por 4-2. Na Final encontrou então Dimitrij Ovtcharov, carrasco de Tiago Apolónia nas meias-finais.
A verdade é que o alemão revelou-se insuperável nesta competição e ganhou todos os jogos que
disputou sem perder qualquer “set”!
A prova brasileira contou com a participação dos outros dois “mosqueteiros”. Tiago Apolónia chegou às
meias-finais, como supracitado, tendo curiosamente afastado nos “quartos” João Monteiro (4-1). Tiago
e João fizeram dupla na vertente de pares e chegaram à final mas acabaram derrotados pela dupla
alemã Lars Hielscher/Bastian Steger (3-4), depois de terem estado a ganhar por 3-2.

Marcos Freitas ao lado de Dimitrij Ovtcharov

Marcos Freitas disputou a sua primeira final
numa etapa do Circuito Profissional da ITTF.
Foi no Rio de Janeiro, no Open Internacional
do Brasil, que o madeirense “fechou” de
forma excelente a temporada. Apesar de
derrotado pelo alemão Dimitrij Ovtcharov
(15º no ranking mundial), Marcos mostrou
todo o seu talento, o mesmo que o conduziu
ao triunfo sobre Timo Boll no jogo da segunda
mão da Final da 1ª Liga Alemã. Os pontos
somados com este 2º lugar valeram ao
madeirense uma espectacular subida de 16
lugares no Ranking Mundial, até ao 42º posto,
o seu melhor de sempre.
Apurado directamente para o Mapa Final,
Marcos estreou-se no Maracanãnzinho com
um triunfo tranquilo sobre o chileno Alejandro
Rodriguez (4-0), mas teve depois de suar para
levar de vencida o alemão Philipp Floritz (4-3),
já depois de ter estado a perder por 2-3. Na
eliminatória seguinte, o madeirense voltou a
vencer pela margem mínima, desta feita ao
singapurense Li Hu (46º do ranking mundial),
dando a volta a uma desvantagem inicial de 0-
2, que virou para 3-2, mas garantindo o
triunfo apenas na “negra” e por concludentes
11-6. O apuramento para a final foi obtido
frente a outro jogador de Singapura, Jian

Marcos samba no Rio de Janeiro
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A vitória frente a Thisura Aluth (Sri Lanka), por 3-0, e os desaires com Kunal Chodri (EUA) e Adrin
Mellinger (Suíça), por 0-3 e 2-3, respectivamente, deram o 3º lugar no grupo, o que significou a ida para
a Prova de Consolação. O madeirense somou então mais duas derrotas, com Dishanka Pathiranalage (Sri
Lanka), por 1-3, e ante Vitor Bibiano (Brasil), por 2-3.
O ITTF Hopes Challenge reuniu cerca de uma centena de jogadores em representação de 28 países,
nomeadamente Austrália, Áustria, Brasil, Egipto, Escócia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, França,
Hong-Kong, Hungria, Índia, Inglaterra, Lituânia, Luxemburgo, Malásia, Montenegro, Panamá, Peru, Porto
Rico, Portugal, Roménia, Sri Lanka, Suécia, Suíça, Tailândia, Turquia e Ucrânia.

ITTF Hopes Challenge

Eduardo mãos de internacional

Em Junho Eduardo teve boas razões para sorrir

A Federação Portuguesa de Ténis de
Mesa chamou o jovem atleta Eduardo
Vieira (São Roque) e o treinador António
Jorge Fernandes (CTAR Madeira) para
participar no ITTF Hopes Challenge,
disputada na conceituada Academia
Werner Schlager, em Schwechat
(Áustria).
Foi a estreia de Eduardo numa prova
internacional com a camisola da
Selecção Nacional, neste caso destinada
a jogadores nascidos em 1999 e 2000 e
disputada na vertente de singulares, e
onde teve a companhia de Roberto
Fernandes (São Cibrão) e Alexandra
Pisco (Chaves).
O jovem mesatenista do São Roque não
conseguiu atingir o Mapa Final desta
prova, uma vez que venceu apenas um
dos três jogos realizados no grupo de
apuramento.
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27º Open Internacional do Luxemburgo de Jovens
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Ana Santos, João Reis (ambos do Câmara de Lobos) e
Duarte Mendonça (1º de Maio), foram convocados pela
FPTM para participarem na 27ª edição do Open
Internacional do Luxemburgo de Jovens. Deste trio
madeirense, na competição individual, João foi o que teve
mais protagonismo, ao classificar-se no 5º lugar em mini-
cadetes. Na primeira fase, obteve quatro vitórias (todas
por 3-0) nos cinco jogos que disputou no seu grupo. Na
fase seguinte, num grupo de oito jogadores, o
camaralobense venceu quatro dos sete jogos, terminando
assim no 5º posto, atrás de Paulo Silva (Novelense), 2º
classificado.
Nos cadetes, Duarte Mendonça ficou na 10ª posição. O
jovem do clube do Palheiro Ferreiro entrou na competição
em força, vencendo o seu grupo com quatro vitórias em
cinco jogos, mas iniciou a segunda fase com dois desaires
tangenciais que pesaram na tabela final, tendo em conta o
pecúlio de três triunfos em sete encontros.
Nos juniores, Ana Santos realizou uma prova em sentido
contrário, por assim dizer. Ficou no quinto lugar do seu
grupo, pois ganhou apenas um dos cinco jogos que
disputou, mas na segunda fase melhorou
substancialmente, somando cinco vitórias em sete

João Reis atinge quinto posto

João Reis ganhou 8 de 12 jogos
encontros. Não evitou, no entanto, um modesto 18º lugar.
Nesta prova disputada em Kirchberg, em termos colectivos, Portugal A, constituído por Nuno Gonzaga
(Madalena), Rita Fins (Mirandela), António Malheiro (Novelense), Patrícia Maciel (Juncal), João Reis e
Sara Rocha (Vila Real), terminou no 6º lugar e Portugal B, formado por José Gonçalves (Madalena), Ana
Santos, Duarte Mendonça, Margarida Matos (Chaves), Paulo Silva (Novelense) e Raquel Andrade
(Juncal), ficou no degrau seguinte.
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Eduardo e Jéssica ficam nos quartos
13º Torneio Ibérico

Relegada para a luta pelo 5.º lugar, começou por vencer Bragança (3-1) mas perdeu com Vila Real (2-3).
Na vertente individual, os madeirenses em maior destaque foram Eduardo Vieira e Jéssica Nóbrega,
ambos 4ºs classificados. O jogador do São Roque terminou no 2º lugar no grupo de apuramento,
passando aos quartos-de-final, onde venceu Roberto Fernandes (Vila Real) por 3-0. Nas meias-finais
perdeu com o andaluz Esteban Cuesta (1-3), que venceu a prova, e voltou a sair derrotado no encontro
de atribuição do 3.º lugar, com outro andaluz, Juan Cubero (1-3). O trajecto da miúda do Garachico foi
praticamente idêntico: passou o grupo no 2º posto, tendo vencido nos quartos-de-final Pilar Garcia (3-1)
e nas “meias” perdido com Alexandra Pisco (Vila Real) por 1-3. No encontro de atribuição do 3º lugar
perdeu com Patricia Siles (Castilla La Mancha) por 1-3.
Os restantes jogadores madeirenses não conseguiram passar a fase de grupos.

Os madeirenses em maior destaque

A Madeira participou no 13º Torneio Ibérico, que reuniu
em Burgos (Espanha) Selecções Regionais de Portugal e
Espanha formadas por jogadores Sub-13. Para além da
Madeira, de Portugal participaram Aveiro, Bragança e Vila
Real, ao passo que as representações de Espanha foram
Andaluzia, Castilla y León, Castilla La Mancha e
Comunidad Valenciana.
Nesta competição a comitiva madeirense foi constituída
pelos jogadores Jéssica Nóbrega (Garachico), Marlene
Freitas, Sara Nunes, Juan Rosário (P. Sol), Eduardo Vieira
(São Roque), João Alves (P. Pargo), pelos treinadores
Hélder Neves (Garachico) e Leandro Vieira (P. Pargo) e
pelo delegado Juan Gonçalves (Presidente da Direcção da
ATMM).
Na competição de equipas, em femininos, a Selecção da
Madeira classificou-se no 4.º lugar, depois de ter obtido a
passagem à Fase Final no segundo lugar do grupo, onde
venceu Bragança (3-0) e Castilla y León (3-0) e perdeu
com Andaluzia (1-3). A etapa final não correu tão bem às
madeirenses, que perderam os jogos realizados frente a
Castilla La Mancha (1-3) e Vila Real (0-3), tendo Andaluzia
obtido o triunfo.
Nos masculinos, a Madeira terminou na 6.ª posição. Na
fase de grupos, a única vitória surgiu ante Castilla La
Mancha (3-1), tendo perdido com Andaluzia (1-3) e
Aveiro (1-3).
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Duarte e Ana com rico bronze
Campeonato Nacional Individual de Cadetes
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Na eliminatória de acesso à final, Duarte perdeu com Diogo Chen (Sporting), por 1-3, que acabou por
sagrar-se Campeão Nacional.
Ainda nos masculinos, Duarte Livramento, João Reis e Rodolfo Pedra chegaram ao Mapa Final, tendo o
sanroquino sido afastado na primeira eliminatória, o camaralobense nos oitavos e o “moço” nos
quartos. Pedra foi outro madeirense que subiu ao pódio, em pares mistos, para receber a medalha de
bronze com Joana Mota (São Cosme).
Já Ana Santos também passou “sem espinhas” ao Mapa Final no 1.º lugar do grupo de apuramento,
ultrapassando depois Patrícia Maciel (Juncal) e Joana Fins (Mirandela), até perder nas meias-finais com
Joana Mota por 1-3. Joana Fernandes também chegou ao Mapa Final e também foi eliminada pela vice-
campeã nacional, na primeira ronda.

Sete madeirenses disputaram, em Vila
Nova de Gaia, o Campeonato Nacional
de Cadetes: Ana Santos, João Reis (C.
Lobos), Joana Fernandes, Duarte
Mendonça (1º de Maio), Duarte
Livramento, Ricardo Pereira (São
Roque) e Rodolfo Pedra (ACM).
O destaque foi para Duarte Mendonça
e Ana Santos, que subiram ao terceiro
degrau do pódio. No seu grupo de
apuramento, o jogador do 1º de Maio
venceu todos os jogos por 3-0, numa
sequência de triunfos que manteve no
Mapa Final, primeiro ante João Pereira
(Toledos) por 3-1, depois frente a
Rodrigo Cruz (Guilhabreu) por 3-1 e
depois, carimbando a presença nas
meias-finais, sobre Nuno Martinho
(Sporting) por 3-0.
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Mariana veste prata!
Campeonato Nacional Individual de Juniores e Sub-21

consecutivamente Susana Caetano (Amora), Diana Albuquerque (G. Valbom) e Cátia Martins (Ala
Nun’Álvares), sempre pela expressão máxima (3-0). No encontro decisivo deu de caras com a sua amiga
e companheira da Selecção Nacional, Maria Xiao (Mirandela), frente à qual soçobrou por 0-3. Mariana
voltou a cruzar-se com Maria, nas meias-finais de pares mistos, tendo também saído derrotada, aqui ao
lado de Tiago Duarte (Guilhabreu). Ainda nos femininos, Sandra Barradas foi eliminada na primeira
ronda e nos masculinos nenhum dos atletas madeirenses presentes nesta competição chegou ao Mapa
Final.
Nos Sub-21, Leila Oliveira sagrou-se Campeã Nacional. A jogadora do São João precisou de apenas dois
jogos para erguer o título, ganhando primeiro Maria Nogueira (Ala Nun’Álvares), por 4-0, e depois, na
final, a Ana Torres (Mirandela), por 4-1. Leila ainda conquistou os títulos de pares, com Maria Nogueira,
e de pares mistos, ao lado de Diogo Carvalho (Oliveirinha).

Maria e Mariana foram finalistas em juniores

Os juniores Carolina Fernandes,
Sandra Barradas, Luís Henrique,
Ruben Anjos (Estreito) e Mariana
Gonçalves (Garachico) e a Sub-21
Leila Oliveira (S. João)
participaram, no primeiro fim-de-
semana deste mês, no
Campeonato Nacional Individual
daqueles dois escalões, disputado
no Casal Vistoso (Lisboa). O
destaque vai para Mariana, a
madeirense nova vice-campeã
nacional, que ainda arrecadou a
medalha de bronze em pares
mistos. Na competição de
Singulares, a jogadora do
Garachico chegou à final sem
grandes problemas, eliminando
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madeirense confessou que a conquista deste título foi uma agradável surpresa. «O objectivo era
estarmos presentes no Play-Off e depois tentarmos ir o mais longe possível, não tínhamos a intenção
clara de sermos campeões. Mas a oportunidade surgiu e não desperdiçámos. Fizemos uma segunda
volta muito boa e esta vitória acabou por ser justa», analisou Alexandre Gomes, que não esconde a
vaidade pelo currículo que já ostenta. «É claro que estou orgulhoso. Qualquer treinador gosta de
ganhar troféus e no Toledos já ganhei todos. Agora, com estes triunfos também vem mais
responsabilidade.»
Quanto ao futuro de Alexandre Gomes, pelo menos o mais próximo passa pelos Açores e pelo Toledos.
«Mais difícil do que chegar ao topo é mantermo-nos lá! Vamos formar uma equipa para ir ao Play-Off
e depois logo veremos. Não jogamos sozinhos, dependerá também da aposta dos outros clubes.»

Alexandre Gomes já ganhou tudo com o Toledos

É claro que estou orgulhoso!

Alexandre Gomes ergue os braços e festeja o título

Depois de ter levado o Toledos à
conquista das suas primeiras Taça
de Portugal e Supertaça,
Alexandre Gomes completou a
coleção para o clube açoriano com
a conquista do título nacional da
1ª Divisão Masculina. O treinador
madeirense fica assim com um
currículo invejável, sendo um dos
poucos com conquistas nestas três
provas, às quais se junta ainda o
título nacional da 1ª Divisão
Feminina ao serviço da Ponta do
Pargo (03/04).
Na final inédita do campeonato,
frente ao Novelense, bem se pode
dizer que a formação liderada por
Alexandre Gomes não deu
hipóteses, resolvendo a questão
em dois encontros: primeiro
ganhou em Novelas e depois no
seu reduto frente ao seu público,
na Madalena do Pico, em ambas
ocasiões por 4-1.
Ao Bola na Mesa, momentos antes
de viajar para o Funchal o técnico
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Grandes leões estes do Porto Santo!
Finais das 2ª e 3ª Divisões Nacionais Masculinas
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Presença de Marcos Freitas foi incentivo

O Sporting do Porto Santo
sagrou-se Campeão
Nacional da 2ª Divisão
Masculina, ao vencer o
jogo da Final, frente ao
Guilhabreu, por 4-1. O
encontro dos vencedores
das Zonas Sul e Norte,
realizado no Estádio da
Luz, foi mais equilibrado
do que o resultado final
transparece, tendo
principalmente valido aos
porto-santenses a
experiência de Piotr
Skierski.
Deste modo, o Sporting
da Ilha Dourada

O Sporting da Madeira disputou a Final da 3ª Divisão
Masculina, numa poule com Madalena (Centro/Norte),
Mirandela B (Norte) e Benfica B (Centro/Sul). Os madeirenses
venceram os transmontanos (4-2) e os açorianos (4-3), mas
perderam com os lisboetas (0-4), tendo a conjunção de
resultados ditado um triplo empate entre Sporting, Madalena e
Benfica B. Os regulamentos ditaram o 1º lugar para os
açorianos do Madalena e os leões quedaram-se pelo 3º posto.

regressa ao escalão maior do Ténis de Mesa português pela porta grande, apenas uma época após a sua
despromoção e com o seu segundo título nacional da 2ª Divisão debaixo do braço.
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Mariana bisa no regresso de Luís
Campeonato Regional de Singulares Juniores
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Trinta (30) juniores
responderam à “chamada”
para o Regional do escalão,
dos quais mais de três
quartos (23) do sexo
masculino. Em femininos,
Mariana Gonçalves não
deixou os seus créditos, de
internacional (já) pela
Selecção Nacional principal,
em mãos alheias. Não deu
hipótese à concorrência, a
modos de nem sequer ter
perdido qualquer “set”. Na
final, frente a Gabriela
Nunes (1º de Maio), a
jogadora do Garachico
venceu por concludentes 3-
0, sagrando-se Campeã
Regional pela segunda época
consecutiva, numa colecção
onde se contam, entre
outros, títulos individuais de
cadetes (2) e de infantis. No
3º lugar ficou Fabiana
Figueira (Ponta do Sol), após
vitória suada (3-2) ante Suse
Oliveira (Estreito). E se há
jogadores ainda nos escalões
de formação já com um
extenso currículo no que

Época    Campeão Clube

00/01 Énio Mendes Estreito

01/02 Énio Mendes Estreito

02/03 Énio Mendes Estreito

03/04 Marcos Freitas Estreito

04/05 Marcos Freitas Estreito

05/06 André Teixeira ACM

06/07 Vitaly Efimov São Roque

07/08 Vitaly Efimov São Roque

08/09 Luís Freitas ACM

09/10 Rodrigo Andrade 1º de Maio

10/11 Luís Freitas D. Machico

Época    Campeã Clube

00/01 Joana Gonçalves Estreito

01/02 Ana Lúcia Silva Estreito

02/03 Joana Gonçalves C. Lobos

03/04 Ana Lúcia Silva P. Pargo

04/05 Ana Cristina Neves C. Lobos

05/06 Ana Cristina Neves C. Lobos

06/07 Cármen Gonçalves Ponta Sol

07/08 Cármen Gonçalves Ponta Sol

08/09 Susana Gouveia Estreito

09/10 Mariana Gonçalves Garachico

10/11 Mariana Gonçalves Garachico

toca a títulos, um deles é indubitavelmente Luís Freitas. O jogador do D. Machico ergueu o seu oitavo
troféu de Campeão Regional, numa colecção que começou em iniciado (1 título), prosseguiu em infantis
(2), cadetes (3) e chega agora aos juniores (2). Freitas selou mais esta conquista com um triunfo na final
frente a Paulo Fernandes (C. Lobos), por 3-0. João Melim (Sp. Porto Santo) completou o pódio depois de
ter ganho ao irmão gémeo do campeão, Nuno, por 3-1.
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Cármen amadrinha estreia de Renan
Campeonato Regional de Singulares Sub-21
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O Regional de Sub-21 voltou a
sofrer das contingências
próprias, ou seja, fraca
presença de atletas. Um
fenómeno que não é novo e
estende-se ao todo nacional, já
que este intervalo etário
representa o limbo entre os
juniores e os seniores. No total,
competiram 8 jogadores, 3 dos
quais em femininos, pelo que o
sistema utilizado foi de poule
única em ambos os sexos.
Cármen Gonçalves não é
propriamente novata nestas
andanças dos títulos regionais.
Estreou-se como Campeã
Regional na época 04/05, era
cadete, mas bisou nos juniores,
pelo que somou agora o seu
quarto troféu. Uma conquista
que Cármen iniciou com a “mão
esquerda”, pois entrou a perder
no encontro decisivo com
Telma Serrão (ACM), mas deu a
volta de forma concludente (3-
1), ganhando todos os sets com
mais do dobro dos pontos. O 3º
lugar foi para Carina Sousa (C.
Lobos). Nos masculinos houve
uma estreia absoluta no

Presença de Marcos Freitas foi incentivo

Época    Campeão Clube

00/01 Dinis Cunha C. Lobos

01/02 Celso Henriques Estreito

02/03 Nuno Henriques Estreito

04/05 Nuno Henriques São Roque

05/06 Énio Mendes Estreito

06/07 Nélson Fernandes P. Pargo

07/08 André Teixeira ACM

08/09 Vitaly Efimov São Roque

09/10 Vitaly Efimov São Roque

10/11 Renan Wiest Sp. P Santo

Época    Campeã Clube

00/01 Cláudia Macedo São João

01/02 Marta Sá ACM

02/03 Cláudia Macedo P. Pargo

04/05 Joana Gonçalves Ponta Sol

05/06 Joana Gonçalves Ponta Sol

06/07 Mónica Canha Ponta Sol

07/08 Ana Cristina Neves São João

08/09 Ana Cristina Neves P. Pargo

09/10 Ana Cristina Neves Garachico

10/11 Cármen Gonçalves Ponta Sol
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tocante à conquista de títulos regionais. Um feito de Renan Wiest, o brasileiro, com dupla
nacionalidade, que esta temporada ajudou o Sporting do Porto Santo a voltar à 1ª Divisão Masculina
com o título nacional da 2ª Divisão. Renan não teve vida fácil, pois teve de vencer, no encontro decisivo,
Vitaly Efimov (ACM), que procurava o título pelo terceiro ano consecutivo. O 3-1 final não revela o
equilíbrio patenteado na mesa. No 3º lugar ficou Diogo Santos (Estreito).
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Ana Santos é ás nos pares
Campeonatos Regionais de Pares Cadetes e Juniores
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Nos mistos, Ana Santos e João Reis venceram na final a Rodolfo Pedra/Jéssica Nóbrega
(ACM/Garachico), por 3-1, enquanto Duarte Fernandes/Joana Fernandes (1º Maio) classificaram-se no
3º posto. Em pares masculinos, os campeões foram Rodolfo Pedra/Duarte Livramento (ACM/São
Roque), após uma final renhida com Duarte Mendonça/João Reis (1º Maio/C. Lobos), ganha por 3-1.
Alexandre Gantzias/Ricardo Pereira (São Roque) ficaram na 3ª posição.
Na competição de pares juniores, disputada uma semana mais tarde no mesmo local, também foi uma
rapariga a dar nas vistas ao conquistar dois títulos. Mariana Gonçalves (Garachico) sagrou-se Campeã
em femininos, ao lado de Gabriela Nunes (1º Maio), após triunfo na final (3-0) sobre o par formado por
Fabiana Figueira/Débora Sousa (P. Sol/Caramanchão), e depois subiu ao degrau mais alto do pódio nos
mistos, com António Gomes (São Roque), depois da vitória final (3-0) ante Paulo Fernandes/Fabiana
Figueira (C. Lobos/P. Sol). Nos masculinos o par mais forte foi Filipe Conceição/Paulo Fernandes (São
Roque/C. Lobos), que venceu na final Marcelo Silva/Nuno Oliveira (Santo António) por 3-0. Suse
Oliveira/Sandra Barradas (Estreito), nos femininos, António Gomes/João Melim (São Roque/Sp. P.
Santo), em masculinos, e Ruben Anjos/Suse Oliveira (Estreito), em mistos, foram os terceiros
classificados.

Jéssica Nóbrega/Rodolfo Pedra, Ana Santos/João Reis e
Duarte Mendonça/Joana Fernandes

O QuickTime™ e um
 descompressor

são necessários para ver esta imagem.

Junho “abriu” com o Campeonato
Regional de Pares Cadetes, que juntou
equipas de oito colectividades no
Pavilhão Bartolomeu Perestrelo. Se há
jogador a destacar de entre as dezenas
que foram à mesa, dá pelo nome de
Ana Santos. A atleta do Câmara de
Lobos sagrou-se Campeã nas variantes
de femininos e mistos, ao lado de
Joana Fernandes (1º Maio) e do seu
colega de clube João Reis,
respectivamente. Mais dois títulos
para a colecção de Ana que, esta
época, a “solo” sagrou-se Campeã
Regional deste escalão e venceu os
Jogos das Ilhas. Nos femininos, no
encontro decisivo, Ana e Joana
ganharam a Jéssica Nóbrega/Nicole
Rodrigues (Garachico), por 3-0, tendo
Adriana Silva/Ana Matos (1º
Maio/ACM) ficado no 3º lugar.
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Festejou o Santo António
Fase Final da 4ª Divisão Regional Masculina

www.atmmadeira.com

Presença de Marcos Freitas foi incentivo

apenas uma derrota ao longo da competição. Os machiquenses ficaram no 2º lugar de promoção à
divisão superior, tendo os funchalenses “fechado” o pódio. Curiosamente, a luta mais renhida foi pelo
quarto lugar. Após jogos muito disputados, foi o 1º de Maio C a conquistar aquela posição, com a Escola
de Santa Cruz e a Ponta do Pargo C a ocuparem as posições seguintes. Na poule de disputa pelo sétimo
lugar saiu vencedor a ACM E, seguido do Curral das Freiras e do Sporting do Porto Santo D, enquanto o
Sporting da Madeira foi o mais forte do trio que lutou pelo décimo posto, à frente da Ponta do Pargo D e
Unidos da Camacha. Na décima-terceira posição ficou o 1º de Maio D, seguido do Canhas B e do Arco de
São Jorge, tendo o Santa Teresinha terminado no décimo-sexto posto, o Canhas C e o Porto da Cruz nos
décimo-sétimo e décimo-oitavo, respectivamente.

Santo António B alcança subida

Após a disputa da primeira
fase divididas por três
grupos, dezasseis equipas
reuniram-se para encontrar o
escalonamento final da 4ª
Divisão Regional, com
natural realce para a luta
pelo título e pelos dois
lugares de subida de divisão.
Na corrida estiveram
envolvidas três equipas, as
vencedoras dos grupos, das
quais revelou-se mais forte o
Santo António B, que venceu
os dois opositores, o
Caramanchão B (4-0) e o
CTM Funchal B (4-1). O trio
de Santo António conseguiu
assim alcançar a subida à
terceira divisão, averbando
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Torneio dos Regionais 2010/2011

www.atmmadeira.com

Presença de Marcos Freitas foi incentivo

A prova destinada aos jogadores que actuaram nas equipas dos diversos campeonatos regionais (as
quatro divisões masculinas mais a feminina) conheceu vencedores surpresa, por assim dizer. Para
assegurar uma maior competitividade e celeridade da prova, que nesta edição reuniu cerca de 120
jogadores, foram constituídos dois grupos, um para aqueles que militaram nas 1ª e 2ª Divisões
Masculinas e outro para quem foi à mesa nas 3ª e 4ª Divisões Masculinas e 1ª Divisão Feminina.
No grupo entendido como principal, Hélder Neves (Garachico) foi o “inesperado” vencedor, depois de
ter ganho na final a António Gomes (São Roque) por tangencial 3-2. Neves esteve a perder por 0-2, mas
operou uma espectacular reviravolta. No 3º lugar ficou Marcelo Silva (Santo António). O outro grupo
teve um vencedor ainda mais inesperado numa final igualmente emocionante. O pequeno Tiago Li (São
Roque) obteve uma excelente vitória, batendo na final Nuno Oliveira (Santo António) por 3-2, depois de
ter estado a perder por 1-2. No pódio houve lugar para uma menina, Gabriela Nunes (1º de Maio).

Afinal haviam outros!
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Eles são os Campeões!
Troféus entregues aos vencedores dos Campeonatos Regionais

www.atmmadeira.com

Presença de Marcos Freitas foi incentivo

Aproveitando a presença de tanto craque no Torneio dos Regionais, a Associação de Ténis de Mesa da
Madeira procedeu à entrega de prémios às equipas vencedoras dos diferentes Campeonatos Regionais
de Equipas Seniores. Assim, foram distinguidos as equipas campeãs regionais nas diversas divisões: CD
São Roque B (1ª Divisão Masculina), ACM Madeira B (1ª Divisão Feminina), AD Caramanchão (2ª Divisão
Masculina), Sporting C. Porto Santo C (3ª Divisão Masculina) e CD Santo António B (4ª Divisão
Masculina).
Também foram entregues os prémios correspondentes ao Circuito Regional de Seniores 10/11,
nomeadamente Vitaly Efimov (ACM), Nuno Henriques (Ponta do Pargo) e Renan Wiest (Sporting C. Porto
Santo), Ana Loureiro, Fabiana Figueira (ambas da Ponta do Sol) e Gabriela Nunes (CD 1º de Maio),
primeiros, segundos e terceiros classificados, respectivamente.

Ponta do Pargo e São Roque conquistaram mais pódios
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Toma Marcos!
CTAR Madeira recebeu visita especial

www.atmmadeira.com

Marcos Freitas não dispensou uma visita ao CTAR Madeira, durante as suas “férias”, para bater umas
bolas com os jovens que o admiram. São estas atitudes que diferenciam os verdadeiros craques, não é?

O Garachico procedeu ao encerramento oficial da temporada no passado dia 24 de Junho. Para o efeito,
reuniu na sua oficina, o ginásio da Escola Secundária do Carmo, não apenas toda a secção, com
dirigentes, técnicos e atletas, mas também os encarregados de educação. Oportunidade aproveitada
para actividades à mesa, claro está, e entrega de diplomas e certificados aos jogadores.

O QuickTime™ e um
 descompressorsão necessários para ver esta imagem.

CD Garachico promove convívio…


