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EDITORIAL

Este bole%m mensal, agora lançado, pretende ao longo das suas diferentes edições
promover o Ténis de Mesa da RAM, quer no panorama Regional, Nacional e
Internacional. Se é verdade que, ao longo dos tempos, a comunicação social regional
tem %do um papel extremamente importante na promoção e divulgação do nosso
Ténis de Mesa, principalmente na vertente nacional e internacional, agora com o Bola
na Mesa pretendemos levar, com alguma prioridade, a informação da compe%ção
despor%va regional a um alargado número de pessoas e ins%tuições, de modo a que a
sua visibilidade seja cada vez maior.Temos consciência que numa sociedade de grande
consumo de informação, cada vez mais em formato digital, este bole%m poderá atrair a
atenção não só dos agentes despor%vos do Ténis de Mesa e dos nossos patrocinadores,
assim como de novos leitores consumidores ou não de desporto.
Juan Gonçalves
Esperamos, sinceramente, conseguir a Vossa atenção.

Há Marcos assim

O jogador madeirense juntou mais dois ctulos ao seu palmarés: Campeão da
Liga dos Campeões Europeus e Campeão da Liga Alemã. Mais dois “Marcos” de
prescgio para o Ténis de Mesa português, mas que não lhe re%ram ambição,
antes acrescentam a vontade de triunfar ainda mais. É por isso que Marcos
Freitas anunciou já a sua saída do Borussia Düsseldorf e regresso TTC Indeland
Jülich, onde terá mais oportunidades de ir à mesa.
Página 2

Maria “Show”

Madeira domina Maiorca

ÚlGmos serviços regionais
Com os diversos campeonatos perto do ﬁm,
saiba quem é quem nas quatro divisões do
Regional.

Campeões aos pares
Já se conhecem os Campeões
Regionais de Cadetes na
variante pares. Conheça‐os
também. Página 8

Em Maio não “parou quieta”. Foram
medalhas de todas as cores, quer em provas
internacionais quer no Nacional de Cadetes.
Chama‐se Xiao, Maria Xiao.
Página 3
Donos dos canecos
Spor%ng do Porto Santo
(masculinos) e Ponta do
Pargo (femininos) ergueram a
Taça da Madeira. Página 5

www.atmmadeira.com

Página 6, 7 e 8

Nos Jogos das Ilhas foi chegar,
ver e vencer (quase) tudo. Há
tradições que dá prazer
manter.
Página 4
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Marcos Freitas Campeão da Europa e da Alemanha
O madeirense Marcos Freitas tornou‐se o primeiro português
a sagrar‐se vencedor da Liga dos Campeões Europeus. Numa
ﬁnal germânica, o “seu” Borussia Düsseldorf levou a melhor
sobre o TTF Liebherr Ochsenhausen, onde actua o seu colega
da Selecção Nacional Tiago Apolónia. Depois de, na primeira
mão, em Düsseldorf, o Ochsenhausen ter levado a melhor,
por 3‐2, no jogo da segunda mão a equipa de Marcos Freitas
venceu por concludentes 3‐0.
Dimitrij Ovtcharov derrotou Chih Yuan Chuang por
3‐1 (15‐13, 11‐7, 9‐11 e 11‐5), Timo Boll venceu Adrian Crisan
também por 3‐1 (8‐11, 11‐7, 11‐3 e 11‐8) e, ﬁnalmente,
Chris%an Süss bateu Tiago Apolónia igualmente por 3‐1
(9‐11, 11‐5, 11‐9 e 11‐7). No total das duas mãos, o
Düsseldorf venceu por 5‐3, conquistando assim, pela
segunda vez na sua história, a Liga dos Campeões Europeus.
Muito embora não tenha actuado na ﬁnal, Marcos Freitas
desempenhou um papel fundamental na conquista do
troféu, tendo em conta o seu contributo em eliminatórias
anteriores. Ainda na fase de grupos, venceu o grego Kalinikos
Kreanga (10.º do ranking mundial), os dinamarqueses Allan
Bentssen e Finn Tugwell (73.º e 91.º do ranking mundial,
respec%vamente), e o italiano Niagol Stoyanov. Ou seja,
venceu os quatro jogos que disputou, alguns deles frente a
adversários mais credenciados.
Já no passado domingo, o madeirense somou novo ctulo na sua carreira, o de Campeão da Liga Alemã, mercê
da vitória do Düsseldorf sobre o mesmo Ochsenhausen, por 3‐0, no jogo da primeira mão da ﬁnal. Muito
embora falte disputar o encontro da segunda mão, a equipa de Marcos Freitas tem assegurado o ctulo, pois
mesmo que perca por iguais 3‐0 tem a vantagem de ter ﬁcado no primeiro lugar na fase regular do campeonato.
Tendo em conta que Marcos Freitas já anunciou o seu regresso ao TTC Indeland Jülich na próxima época, foi uma
despedida em beleza do Borussia Düsseldorf.

www.atmmadeira.com
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Maria cresceu em Maio

Maio foi bom para Maria Xiao.
Começando pelo ﬁm, ou seja, pelo
passado ﬁm‐de‐semana, a jovem
internacional portuguesa
conquistou dois ctulos no
Campeonato Nacional Individual de
Cadetes, disputado em Águeda. Em
singulares, ninguém parou Maria
que, na ﬁnal, brindou a sua
opositora, Diana Albuquerque
(Valbom), com um 3‐0, incluindo
duas “sapatas” ( 1 e a 2)! O outro
ctulo foi ganho em pares mistos,
fazendo dupla com João Geraldo
(Mirandela), tendo Maria ainda
conquistado a medalha de prata em
pares femininos, com Maria Mateus
(Mirandela).

www.atmmadeira.com

No que a jogos pela Selecção
Nacional diz respeito, a
prestação de Maria Xiao não
foi pior. Depois de, no início do
mês, ter ﬁcado pela segunda
ronda do Mapa Final no Open
Internacional de Espanha, na
Croácia, já no declinar de
Maio, a jogadora do Cártama
TM venceu o Open
Internacional de Zagreb, em
cadetes femininos. Maria
esteve imparável, mas passou
por algumas diﬁculdades na
ﬁnal com a jogadora da “casa”,
Ivana Tubikanec. A croata
adiantou‐se no marcador, com
uma “sapata”,

(3‐11), mas a madeirense deu a
volta ao resultado com duas
“sapatas” idên%cas. No entanto, só
na “negra” Maria selou a vitória.
A meados do mês, em França, no
Open Internacional de Jovens, subiu
ao terceiro lugar em cadetes
femininos. Em Vern‐sur‐Seiche,
chegou sem grandes problemas às
meias‐ﬁnais, quando perdeu com a
russa Yana Noskova (1‐3). Mas não
se ﬁcou pelo bronze: ganhou ainda a
prata em pares femininos, fazendo
dupla com a coreana Yang Ha Eun.
Na Catalunha, Maria não esteve tão
bem, apesar da companhia da
conterrânea Mariana Gonçalves
(Garachico). Ambas passaram “sem
espinhas” ao Mapa Final. Depois, a
jogadora do Garachico ganhou à
ﬁnlandesa Pinja Ericksson (3‐0), mas
não resis%u, na segunda
eliminatória, à húngara Mercedes
Nagyvaradi (0‐3). Mesma sorte teve
Maria, afastada na segunda ronda
pela belga Alison Georis (2‐3).
Voltando à prova em Vern‐sur‐
Seiche, realce ainda para o júnior
Luís Freitas (ACM Madeira), que
subiu ao úl%mo lugar do pódio, na
prova de equipas. Na compe%ção
individual, não conseguiu o
apuramento ao Mapa Final.
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Madeira conquista Maiorca
A Selecção da Madeira exibiu‐se num excelente nível
nos XIII Jogos das Ilhas, realizados no passado ﬁm‐
de‐semana, em Palma de Maiorca. Seguindo a
tradição das doze anteriores edições, a equipa
formada por Paulo Fernandes, Sara Costa (Câmara
de Lobos), Marcelo Silva, Carla Caldeira (São Roque),
Luís Freitas, Nuno Freitas (ACM Madeira), Soﬁa Dinis
(Estreito) e Fabiana Figueira (CTM Ponta do Sol),
liderados pelos treinadores Afonso Vilela (São
Roque) e António Jorge Fernandes (CTAR Madeira),
não deram hipóteses à concorrência, entenda‐se as
ilhas de Chipre, Maiorca, Sicília, Sardenha,
Guadalupe, Jersey, Açores, Mar%nica, Mayoxe e
Córsega. Em termos colec%vos, a Madeira
conquistou o primeiro lugar quer em masculinos
quer em femininos, enquanto que, ao nível
individual, o pódio masculino foi todo ele
madeirense — por ordem decrescente, Luís Freitas,
Nuno Freitas e Paulo Fernandes — e em femininos
Sara Costa ﬁcou no terceiro lugar.
Como sequência destes resultados, a Madeira
garan%u o primeiro lugar na classiﬁcação geral da
modalidade, contribuindo decisivamente para o
quinto lugar que a Região obteve nesta edição dos
Jogos das Ilhas.

www.atmmadeira.com
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Sp. do Porto Santo e Ponta do Pargo bebem pelo
caneco

• Spor%ng do Porto Santo venceu a Taça da Madeira, ao ganhar uma ﬁnal muito disputada frente ao São Roque, por
3‐2. Os porto‐santenses entraram melhor no jogo, com Li Peng a bater Alexandre Grebentsov, por 3‐2 (depois de ter
estado a perder 0‐2), mas os sanroquinos “viraram” o resultado, depois de Énio Mendes vencer Piotr Skierski (3‐0) e
fazer dupla com Vitaly Eﬁmov no encontro de pares (3‐2). Piotr voltou a empatar a contenda com um triunfo (3‐0)
sobre “Sasha” e, na “negra”, Tiago Rocha operou a “cambalhota” ﬁnal no resultado, com uma vitória sobre Vitaly (3‐0).
Foi o segundo triunfo (consecu%vo) do Spor%ng do Porto Santo na Taça da Madeira.
• Nos femininos, a Ponta do Pargo não sen%u grandes diﬁculdades na ﬁnal frente à ACM Madeira, vencendo por 3‐0,
placar veriﬁcado também em todos os “sets”. Ana Neves, Carina Jonsson e Fu Yu garan%ram assim ao clube da Calheta
o terceiro troféu nesta compe%ção, depois das vitórias em 2005 e 2006.
O São Roque é o clube com melhor historial nesta prova, nos masculinos, com 7 vitórias em 14 edições. Seguem‐se o
1.º de Maio, Estreito, Spor%ng do Porto Santo (todos com 2) e Ponta do Pargo (1). Nos femininos, em 12 edições, o
Estreito vai na frente (4), surgindo depois a Ponta do Pargo (3), ACM Madeira, São João, Câmara de Lobos, Garachico e
Ponta do Sol (todos com 1).

www.atmmadeira.com
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São Roque “bisa” com equipas “B” e “C”
Na I Divisão Masculina está (quase) tudo decidido, há
já algum tempo. O São Roque “B” não deu hipóteses à
concorrência, conquistando o ctulo com vitórias em
todos os jogos. Uma superioridade bem patente nos 10
sets (apenas) cedidos em 20 jogos! O São José foi o
vice‐campeão regional e a ACM “B” classiﬁcou‐se no
terceiro lugar, isto apesar de ter um jogo em atraso
com o quarto classiﬁcado, o Spor%ng do Porto Santo
“B”. Aliás, só falta realizar‐se este encontro para
“fechar” este campeonato.

O Regional da II Divisão Masculina está também perto
do ﬁm e, apesar do paradoxo, os pormenores que
faltam deﬁnir são importantes. O São Roque, através
da sua equipa “C”, arrecadou mais um troféu de
Campeão para a sua já bem recheada vitrina e
novamente sem dar azo a reacção dos seus oponentes.
Triunfos em todos os jogos disputados dispensam mais
comentários. O segundo lugar está também já
entregue à ACM Madeira “C”. No entanto, estas duas
equipas não poderão ascender de escalão, uma vez
que já lá estão representadas. Sendo assim, serão os
clubes classiﬁcados a seguir, que não estejam
representados na I Divisão, a subir, o que “apura” como
candidatos Estreito “B”, CTM Funchal e Garachico.
Destas, os estreitenses têm larga vantagem sobre os
outros dois, pelo que só com a disputa dos jogos em
atraso se terá uma ideia mais clara sobre os futuros
primo‐divisionários. Com descida garan%da estão
Câmara de Lobos “C”, Escola do Porto da Cruz e São
Roque do Faial.

www.atmmadeira.com
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Festa do Santo António
Na III Divisão Regional Masculina, o Santo António já
garan%u a conquista do ctulo. Os antonianos passearam
a sua superioridade, facto consubstanciado nos 4 “sets”
que perderam em 18 jogos. O segundo lugar ﬁcou para o
São Roque “D” que, no entanto, não subirá de divisão,
pois já lá está representado. Neste contexto, acalentam
esperanças em alcançar o lugar “remanescente” de
subida de divisão, o Caramanchão, Ponta do Sol e 1.º de
Maio “B” (a ACM Madeira já está representada na II
Divisão). Em sen%do contrário, para o úl%mo escalão
regional, seguem Curral das Freiras e Ponta do Pargo
“C”. Subsistem dúvidas quanto às possibilidades de
manutenção do Spor%ng do Porto Santo “C”, que tem
somente dez jogos realizados.

Bom Sucesso, CTM Funchal e Água de Pena “B”
lutam pelo Qtulo da IV Divisão
Finalmente, na IV Divisão Regional, estão já encontrados
os emparelhamentos para a Fase Final, agendada para 6
de Junho. Vão discu%r os dois lugares de subida de
divisão os vencedores dos três grupos: Bom Sucesso
(Grupo A), CTM Funchal “B” (Grupo B) e Água de Pena
“B” (Grupo C). Todos saíram dos seus grupos sem
qualquer derrota, pelo que se adivinha uma luta
interessante pelo ctulo. As outras poules serão
cons%tuídas por São José “C ”, Porto Moniz,
Caramanchão “B” (4.º ao 6.º lugar) ACM Madeira “F”,
Canhas “B”, São Jorge (7.º ao 9.º lugar) ACM Madeira
“E”, Ponta do Pargo “D”, Unidos da Camacha (10.º ao
12.º lugar), São Roque “E”, Canhas “A” e Arco de São
Jorge (13.º ao 15.º lugar).

www.atmmadeira.com
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GestLíder vs. Caramanchão na I Divisão Feminina

Campeonato Regional da I Divisão Feminina promete manter‐se emocionante, pelo menos, até ao reencontro
dos dois candidatos ao ctulo, o CTM GestLíder e o Caramanchão. Neste momento, são as funchalenses que
lideram o campeonato, mas apenas porque somam mais um encontro disputado do que as machiquenses.
Estas, por seu turno, são as únicas ainda invictas na prova. Em suma, pode‐se muito bem considerar que tudo
ﬁcará decidido no segundo jogo entre estas duas formações, ainda sem data deﬁnida.

Campeões aos pares

Os sanroquinos Filipe Conceição e Duarte Livramento sagraram‐se Campeões Regionais de Pares Masculinos,
em cadetes, no campeonato disputado a 10 de Maio. Numa ﬁnal bem disputada, a dupla do São Roque
superiorizou‐se ao par da ACM Madeira, formado por Rodolfo Pedra e Wilson Fernandes, por 3‐1 (15‐13, 11‐8,
7‐11 e 11‐9).
Neste mesmo escalão, mas nas variantes femininos e mistos, os campeões foram apurados a 16 de Maio. Nos
femininos, Adriana Silva e Gabriela Nunes (1.º de Maio/Caramanchão) foram as melhores, tendo ganho no
encontro decisivo a Fabiana Figueira/Tânia Menezes (Ponta do Sol), por 3‐1 (8‐11, 11‐6, 11‐8 e 11‐7). Fabiana
não venceu nos femininos, ganhou nos mistos, fazendo dupla com Rodolfo Pedra (ACM Madeira), com o qual
venceu a ﬁnal, frente a Filipe Conceição/Catarina Faria (São Roque), por 3‐1 (14‐12, 9‐11, 11‐4 e 11‐8).

www.atmmadeira.com
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Ponta do Pargo na frente

A Ponta do Pargo venceu o Mirandela, no jogo da
primeira mão da Final da I Divisão Nacional Feminina,
por 4‐3. Um triunfo tão emocionante, tendo em conta
que as calhetenses es%veram a perder por 1‐3, quão
histórico, pois foi o primeiro desaire das transmontanas
nos úl%mos anos a nível nacional. A Ponta do Pargo vai
agora tentar, na sexta‐feira, consumar a conquista do
seu segundo ctulo nacional. Caso não o consiga na
sexta‐feira, terá nova oportunidade no sábado.
Recorde‐se que todas as outras equipas madeirenses
apuradas para o Play‐Oﬀ foram eliminadas. Ainda nos
femininos, a Ponta do Pargo afastou o São João,
enquanto a ACM Madeira sucumbiu perante o
Mirandela. Nos masculinos, o São Roque não conseguiu
ultrapassar o Novelense.

Estreito é de Primeira
O Estreito garan%u a manutenção na I Divisão Nacional
de Seniores Femininos ao conseguir uma sensacional
reviravolta no Play‐Out, frente ao Madalena. Depois de
terem perdido nos Açores (4‐3) no jogo da primeira
mão, as estreitenses não podiam falhar nos jogos em
casa e… não falharam. No entanto, não se livraram de
um grande susto. O empate foi alcançado com um
triunfo por 4‐2, mas na “negra”, depois de ter estado a
vencer por 2‐0, o Estreito deixou‐se ultrapassar pelo
Madalena. Valeu‐lhe a eﬁcácia de Susana Gouveia e Luo
Xue nos derradeiros “sets”, que garan%u o triunfo (4‐3) e
a permanência entre os “maiores”.

www.atmmadeira.com
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50 em Encontro Regional
O 2.º Encontro Regional de Equipas Mistas,
disputado no úl%mo ﬁm‐de‐semana do mês
passado, no Pavilhão de Câmara de Lobos, reuniu
cerca de meia centena de jogadores dos escalões
iniciados e infan%s, de ambos os sexos. Nesta prova
organizada pelo CSD C. Lobos e ATMM, destacaram‐
se as duplas Juan Rosário/Sara Nunes (CTM Ponta do
Sol) e Duarte Mendonça/Joana Fernandes (CD 1.º de
Maio), vencedores em iniciados e infan%s,
respec%vamente. Francisco Costa/Sara Nunes (Ponta
do Sol) e Alexandre Faria/Eugénia Barros (S. Roque/
C. Lobos) também subiram ao pódio em iniciados,
enquanto João Reis/Ana Santos (C. Lobos) e João
Vares/Nicole Rodrigues (S. Roque/Garachico) foram
os outros medalhados em infan%s.

www.atmmadeira.com
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O que aí vem
Apesar do calor começar a “apertar”, nem
por isso a ac%vidade vai esmorecer em
Junho. Já este sábado (6 de Junho), em
Gondomar, Luís Freitas e Nuno Freitas (ACM
Madeira), acompanhados pelo seu treinador
Rafael Gomes, par%ciparão no Top 12
Nacional de Jovens.
Depois, no feriado nacional de 10 de Junho
(Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas), no Porto, realiza‐
se o Campeonato Nacional Absoluto
Individual, no qual estarão presentes Énio
Mendes, Mariana Gonçalves (São Roque),
Nuno Henriques, Artur Silva (1.º de Maio) e
os manos Luís e Nuno Freitas (ACM Madeira),
bem como os técnicos Ricardo Faria (São
Roque) e Vítor Morais (ACM Madeira).

A meados do mês, mais concretamente nos dias 13 e 14, em
Vila Real, uma comi%va de 9 pessoas par%cipará no 11.º
Torneio Ibérico. Roberto Fernandes será o delegado
responsável das Selecções da Madeira presentes na
compe%ção, cons%tuídas por Carla Caldeira (São Roque),
Jessica Nóbrega (Garachico) e Joana Fernandes (1.º de Maio),
em femininos, António Rodrigues (ACM Madeira), Duarte
Livramento (São Roque) e Duarte Mendonça (1.º de Maio),
em masculinos, sem esquecer os treinadores Lino Ferreira
(CTAR Madeira) e Ricardo Freitas (1.º de Maio).
Finalmente, no primeiro ﬁm‐de‐semana do Verão, realiza‐se o
Torneio de Veteranos, a Fase Final do Circuito Regional de
Seniores (Sábado) e Torneio de Veteranos. Perspec%va‐se uma
par%cipação de cerca de centena e meia de pessoas, no total
das três inicia%vas.
Naturalmente, o próximo Bola na Mesa dará conta de tudo o
que se passará nestas (e noutras) compe%ções.

www.atmmadeira.com
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