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Bola na Mesa
Associação de Ténis de Mesa da Madeira
EDITORIAL
Entramos na reta final da temporada regional e como
habitualmente sucede muitas iniciativas, de vária ordem,
foram promovidas pelas diversas instituições da
modalidade, sempre com o intuito de permitir a
evolução dos agentes desportivos mesatenísticos, assim
como de continuar a elevar e promover o Ténis de Mesa.
Com humildade e realismo, afirmamos que conseguimos
novamente alcançar as metas a que nos propusemos no
início da temporada. Foi, como habitualmente acontece,
necessário o empenho de todos para ultrapassar as
adversidades que foram surgindo e que muito
sinceramente não estávamos à espera. É verdade que
tivemos de renunciar à participação nacional e
internacional das seleções da Madeira, em provas que ao
longo dos anos potenciaram as capacidades técnicas dos
jovens atletas regionais. Neste momento, apenas nos
resta a esperança de que esta e outras opções, que
fomos forçados a adotar, não provoquem dissabores
num futuro próximo.
No panorama nacional, e após as consagrações regionais,
ainda podem surgir prestações de realce, mormente no
Individual de Iniciados, Infantis e Cadetes. Nós
acreditamos no Vosso trabalho e valor! Felicidades.
Desempenhos extraordinários tiveram os nossos
internacionais na Qualificação Olímpica, assim como o
CD 1º de Maio que venceu o Campeonato da 2ª Divisão
Masculina, regressando assim ao escalão principal do
Ténis de Mesa. Parabéns!
Para finalizar uma palavra de apreço ao Paulo Melim
que, com o seu serviço internacional, voltou a dignificar
o Ténis de Mesa da RAM e obviamente de Portugal.

Juan Gonçalves

Portugal leva 4 aos Jogos Olímpicos

Histórico!

1.º de Maio de volta

Miúdos felizes com títulos

Os últimos campeões

O clube do Palheiro Ferreiro sagrouse Campeão Nacional da 2.ª Divisão
Masculina e está de regresso ao
escalão máximo. Artur Silva diz que
o prémio é justo e merece ser…
premiado. Página 3

Esta é a edição mais dedicada à “canalha”.
Iniciados, Infantis e Cadetes, todos eles
disputaram o Regional de Singulares e
“elegeram” os seus campeões. Veja os
resultados e confirme os sorrisos dos nossos
mais jovens craques. Páginas 5 a 8

Canhas (2.ª Divisão) e Ponta do Pargo
(3.ª Divisão) foram as últimas equipas
a saborearem esta época a conquista
de títulos regionais. Ambas com a
mesma virtude: terminaram sem
perder qualquer jogo! Páginas 9 e 10

www.atmmadeira.com
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Bola na Mesa
Associação de Ténis de Mesa da Madeira
Torneio Mundial de Qualificação para os Jogos Olímpicos

Cruzados à conquista de Londres
Tiago Apolónia e Lei Huang
Mendes
alcançaram
o
apuramento para os Jogos
Olímpicos, tornando histórica a
presença em Londres, não só
porque consubstancia a primeira
participação portuguesa em
femininos como também a
estreia na competição de
equipas. Um feito inolvidável, ao
alcance de poucos países no
Mundo (Portugal é 6.º no
ranking
mundial)
e
que
demonstra a qualidade destes
nossos
Cruzados,
assim
Lei Mendes tem grande afinidade à Madeira batizados porque têm por
missão deixar a marca nacional
no maior certame desportivo que existe. Na Qualificação, disputada em Doha (Qatar), onde o treinador
madeirense Ricardo Faria apoiou a dupla lusa, realce para a prestação de Tiago. Começou por vencer o
grupo de apuramento, com triunfos claros sobre o belga Yannick Vostes (4-0), o italiano Niagol Stoyanov
(4-1) e o iraniano Seyed Pourya Omrani (4-0), mas logo nos dezasseis avos de final teve o seu jogo mais
complicado, frente ao bielorrusso Vitaly Nekhvedovich. O português esteve a perder por 1-3 e ao sexto
jogo, quando estava em desvantagem por 4-7, pediu um “time-out” para empatar o jogo com um 11-8.
A “negra” ganhou por 11-3! Depois foi sempre “a abrir”, com vitórias frente ao ucraniano Kou Lei (4-2) e
ao italiano Mihai Bobocica (4-0), com a qual garantiu o apuramento de Portugal por equipas, vencendo
nesta corrida China Taipé, Bielorrússia, Grécia, Hungria e Sérvia. Por sua vez, nas meias-finais, Tiago
levou a melhor sobre o polaco Wang Zeng Yi (4-2), depois de ter estado a perder por 0-2, e na final
venceu o espanhol Carlos Machado (4-2).
Lei Mendes também venceu “sem espinhas” o grupo de apuramento, frente à queniana Sejal Thakkar
(4-0), a checa Renata Stribikova (4-0) e a eslovena Martina Pohar (4-1) e, curiosamente, também teve
um jogo difícil logo na primeira eliminatória, frente à jogadora de Taipé, Liu Chia-Hui. A portuguesa
esteve a perder por 1-3, conseguiu empatar e na “negra” recuperou de uma desvantagem de 1-5! No
entanto, nos quartos de final perdeu com a espanhola Sara Ramirez (3-4) e passou a jogar para a 5.ª
posição, mas voltou a perder, primeiro com a russa Anna Tikhomirova e depois com a representante de
Hong Kong. Todavia, o 8.º lugar final garantiu-lhe um lugar em Londres. Se nas últimas olimpíadas a
qualificação dos portugueses foi uma surpresa, desta vez foi, com certeza, foi uma confirmação !
www.atmmadeira.com
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Bola na Mesa
Associação de Ténis de Mesa da Madeira
Open de Espanha de Juniores e Cadetes

Eduardo e Ana ficam no Mapa
Ana Santos (Câmara
de Lobos) e Eduardo
Vieira (São Roque)
integraram a comitiva
da Seleção Nacional
que participou no
Open de Espanha de
Juniores e Cadetes, do
Circuito Mundial de
Juniores, disputada em
Platja
d’Aro
(Catalunha).
A
camaralobense
integrou a equipa A de
cadetes
femininos,
com Rita Fins, que
Eduardo Vieira e Ana Santos somaram internacionalizações
garantiu presença no
Mapa Final após vitórias no grupo frente à Rússia “B” (3-0) e Espanha “B” (3-2). Isento da 1.ª
eliminatória, Portugal acabou afastado nos quartos de final pela Itália (0-3). Na competição de
singulares, a madeirense garantiu a passagem ao Mapa Final com o 2.º lugar no seu grupo de
apuramento, fruto do triunfo sobre a espanhola Júlia Lopez (3-2), tendo perdido com a russa Polina
Bikeeva (0-3). Na primeira ronda do Mapa Final, Ana ganhou à alemã Jennie Wolf (3-2), recuperando de
uma desvantagem de 0-2, mas nos oitavos de final foi derrotada pela 1.ª cabeça de série da prova, a
russa Daria Chernova (0-3). Na competição de pares, a dupla que Ana fez com Raquel Andrade foi
afastada da competição pelas alemãs Lilli Eise e Jennie Wolf (0-3).
Nos cadetes masculinos, Eduardo formou com Miguel Pinto a equipa “B", que não logrou passagem ao
Mapa Final, pois ganhou apenas um dos três jogos na fase de qualificação: perdeu com Suécia “A” e
Hungria (ambos 0-3) e ganhou a Israel (3-0). Na competição de singulares, o madeirense conseguiu
chegar ao Mapa Final, graças ao triunfo sobre o israelita Michael Tavesky (3-0), que lhe garantiu o 2.º
lugar, atrás do russo Maxim Chaplygin, com quem perdeu (0-3). O jogador do São Roque perdeu depois
na 1.ª eliminatória frente ao dinamarquês Marc Kynde (1-3). Nos pares, ao lado de Miguel Pinto,
Eduardo foi afastado na 1.ª eliminatória pelos belgas Martin Allegro e Florent Lambiet (0-3).
Em suma, mais uma participação internacional para estes atletas madeirenses, que vem complementar
o trabalho desenvolvido, ao longo dos últimos anos, pelos atletas nos seus clubes, de modo a que os
mesmos sejam cada vez mais fortes tecnicamente e desportivamente.
www.atmmadeira.com
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Bola na Mesa
Associação de Ténis de Mesa da Madeira
Artur Silva e o regresso do 1º de Maio à 1ª Divisão Masculina

«Merecemos ser premiados»
Desceram de Divisão

D. Machico e
Sp. Madeira na 3.ª

«Há 4 ou 5 anos que jogamos só com madeirenses», lembra Artur Silva

O D. de Machico e o
Sporting da Madeira não
participaram,
pelos
motivos mais do que
conhecidos, nesta fase
final, no grupo onde se
discutiria a manutenção,
pelo
que
foram
despromovidos à 3.ª
Divisão Nacional.

O 1.º de Maio sagrou-se Campeão Nacional da 2.ª Divisão Masculina, ao vencer a Fase Final do
respetivo campeonato, disputada em Mirandela. A equipa do clube do Palheiro Ferreiro precisava de
ficar num dos dois primeiros lugares para garantir o regresso à 1.ª Divisão, de onde foi despromovido na
época 09/10, mas acabou por conquistar o título. Após o triunfo na estreia sobre o Benfica (4-1), o trio
madeirense perdeu com Mirandela B (1-4), mas garantiu a subida ao terceiro jogo, na vitória frente à
Oliveirinha B (4-1). Na derradeira jornada bateu o Sporting B (4-3).
Artur Silva considerou a conquista muito difícil. «Pela maratona de jogos que implicou, equilíbrio
verificado na mesa e porque este sistema, com equipas que sabendo à partida que não podiam subir,
jogaram mais à-vontade e complicaram a vida àquelas que tinham aspirações», explicou o jogador e
treinador. «O título foi a cereja no topo do bolo porque um título nacional prestigia e enriquece o
historial do clube. Foi um justo prémio a estes jogadores que passaram por dificuldades esta época
devido a toda a indefinição que vivemos em torno dos apoios ao desporto na Madeira.»
Quanto à próxima época, o jogador que este ano fará 40 anos não tem dúvidas. «Costuma-se dizer que
em equipa que ganha não se mexe. Por tudo o que atrás disse, estes jogadores merecem jogar na 1.ª
Divisão. Esperemos que haja apoio para sobrevivermos porque este clube tem apostado na formação,
temos resultados que o demonstram, e há 4 ou 5 anos que jogamos só com madeirenses na equipa
principal. Esse esforço deve ser premiado.»
Assim, na próxima época desportiva, no panorama nacional masculino, a Madeira terá três equipas na
1ª Divisão (Ponta do Pargo, São Roque e 1º de Maio), quatro na 2ª (ACM, Sporting C. Porto Santo,
Câmara de Lobos e São João) e três na 3ª (Estreito, Desportivo de Machico e Sporting da Madeira).
www.atmmadeira.com
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Bola na Mesa
Associação de Ténis de Mesa da Madeira
Campeonato Regional de Singulares Cadetes

João e Ana avessos a surpresas

Época

Campeão

Clube

11/12

João Reis

C. Lobos

10/11

Rodolfo Pedra

ACM

09/10

Rodolfo Pedra

ACM

08/09

Rodolfo Pedra

ACM

07/08

Luís Freitas

ACM

06/07

Luís Freitas

ACM

05/06

Luís Freitas

ACM

04/05

Vitaly Efimov

Estreito

03/04

Pedro Vieira

C. Lobos

02/03

Marcos Freitas

Estreito

01/02

Marcos Freitas

Estreito

00/01

Marcos Freitas

Estreito

99/00

Marcos Freitas

Estreito

www.atmmadeira.com

João Reis e Ana Santos (ambos
do Câmara de Lobos) sagraramse Campeões Regionais de
Cadetes. Não se pode dizer
propriamente que foi uma
surpresa, uma vez que, apesar
deste ter sido o seu primeiro
título no escalão, João vem
dominando as provas regionais.
Ergueu o seu segundo título
individual — foi campeão em
infantis (09/10) — após vitória
(3-1) na final frente a Duarte
Mendonça (1º de Maio).
Fabrício Gonçalves (Ponta do
Sol) venceu o duelo a Nuno
Azevedo (Sp. Madeira), por 3-2,
pelo terceiro lugar, depois de
afastar, com alguma surpresa,
Eduardo Vieira (S. Roque), por 31. Ana conquistou o título pelo
terceiro ano consecutivo e isso,
só por si, diz quase tudo. Aliás, a
jogadora do Câmara de Lobos é
campeã regional há 6 épocas
consecutivas, se somarmos os
outros três conquistados em
infantis. Na final, frente à sua
colega
de
clube
Joana
Fernandes, venceu por 3-0. Sara
Nunes (Ponta do Sol) completou
o pódio, ao derrotar Jéssica
Nóbrega (P. Pargo) no jogo de
atribuição do terceiro posto.
Agora temos de esperar pelo
desempenho dos meninos nos
Nacionais! Boa Sorte.

Época

Campeã

Clube

11/12

Ana Santos

C. Lobos

10/11

Ana Santos

C. Lobos

09/10

Ana Santos

C. Lobos

08/09

Mariana Gonçalves

07/08

Maria Xiao

06/07

Mariana Gonçalves

São Roque

05/06

Ana Sofia Barradas

C. Lobos

04/05

Cármen Gonçalves

Ponta do Sol

03/04

Ana Neves

Garachico

02/03

Ana Neves

C. Lobos

01/02

Ana Neves

C. Lobos

00/01

Ana Lúcia Silva

Estreito

99/00

Ana Lúcia Silva

Estreito

Garachico
Estreito
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Bola na Mesa
Associação de Ténis de Mesa da Madeira
Campeonato Regional de Singulares Iniciados

Tiago e Cláudia sobem ao trono

Época

Campeão

Clube

11/12

Tiago Li

São Roque

10/11

Tiago Pedra

ACM

09/10

Tiago Pedra

ACM

08/09

Tiago Pedra

ACM

07/08

Alexandre Gantzias

São Roque

06/07

Sancho Vares

São Roque

05/06

Rodolfo Pedra

ACM

04/05

Rodolfo Pedra

ACM

03/04

António Gomes

São Roque

02/03

Luís Freitas

ACM

01/02

Nuno Freitas

ACM

00/01

Nuno Freitas

ACM

99/00

Diogo Silva

www.atmmadeira.com

Estreito

Cláudia Nóbrega (Ponta do
Pargo) e Tiago Li (São Roque)
sagraram-se
Campeões
Regionais
de
Singulares
Iniciados. Depois de, na época
passada, ter sido vice-campeã,
a jogadora da Ponta do Pargo
subiu ao lugar mais alto do
pódio, depois de ter derrotado
na final a sua colega de clube
Verónica Leça (3-0). Aliás,
neste escalão o domínio foi
totalmente pargueiro, já que o
terceiro degrau do pódio foi
para Verónica Martins, após
vitória sobre a sua colega Sofia
Alves! A história do campeão
masculino é parecida. Tiago foi
terceiro classificado há 2 anos,
vice-campeão no ano passado
mas, à terceira, como se
costuma dizer, foi de vez. Na
final, frente a Marco Rodrigues
(1º de Maio), venceu por 3-0.
Tomás Ferreira (ACM) saiu
vitorioso no jogo de atribuição
da terceira posição frente a
Simão Sardinha (Ponta do
Pargo), por 3-0.
Refira-se que esta prova
decorreu
no
Pavilhão
Bartolomeu
Perestrelo
e
contou com muitos jovens
talentos, que de certeza terão
muito a dar, mas também a
aprender!

Época

Campeã

Clube

11/12

Cláudia Nóbrega

P. Pargo

10/11

Diana Almeida

P. Pargo

09/10

Adriana Silva

P. Pargo

08/09

Sara Nunes

07/08

Jéssica Nóbrega

Garachico

06/07

Mónica Oliveira

C. Lobos

05/06

Raquel Pinheiro

P. Pargo

04/05

Valéria Silva

Estreito

03/04

Maria Xiao

Estreito

02/03

Maria Xiao

Estreito

01/02

Maria Xiao

C. Lobos

00/01

Sofia Barradas

C. Lobos

99/00

Júlia Barros

C. Lobos

P. Sol
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Bola na Mesa
Associação de Ténis de Mesa da Madeira
Campeonato Regional de Singulares Infantis

Tiago e Adriana no rol de campeões

Época

Campeão

11/12

Tiago Pedra

10/11

Eduardo Vieira

09/10

João Reis

08/09

Alexandre Gantzias

07/08

Rodolfo Pedra

ACM

06/07

Rodolfo Pedra

ACM

05/06

António Gomes

São Roque

04/05

Luís Freitas

ACM

03/04

Luís Freitas

ACM

02/03

Pedro Fernandes

P. Pargo

01/02

César Abreu

São João

00/01

Vitaly Efimov

Sp.Madeira

99/00

João Rodrigues

www.atmmadeira.com

Clube
ACM
São Roque
C. Lobos
São Roque

C. Lobos

Adriana Silva (Ponta do Pargo) e
Tiago
Pedra
(ACM)
conquistaram
os
títulos
regionais singulares de infantis.
Trata-se do primeiro título
neste escalão para ambos, mas
é o quarto na carreira do
jogador da ACM, ao passo que
a atleta da Ponta do Pargo
somou o seu segundo título
individual. A final feminina foi
pargueira e muito renhida,
tendo Adriana ganho por 3-2 a
Diana Almeida, onde teve de
recuperar de uma desvantagem
de 1-2. Samanta Abreu (Câmara
de Lobos) conquistou o terceiro
lugar após vitória sobre a
colega Eugénia Barros, por 3-1.
Nos masculinos, Tiago ganhou
na final a João Alves (Ponta do
Pargo)
num
jogo
mais
equilibrado do que os 3-0
sugerem. Ao degrau mais baixo
do pódio subiu Telmo Vieira
(Ponta do Sol), depois de
vencer Paulo Aveiro (São
Roque), por 3-0. Após os
favoritos terem confirmado as
suas
potencialidades
no
panorama regional, espera-se
que no final deste mês, no
nacional, venham a conseguir
resultados de destaque, pois
nível é coisa que não falta a
estes meninos da raquete!

Época

Campeã

Clube

11/12

Adriana Silva

P. Pargo

10/11

Sara Nunes

P. Sol

09/10

Sara Nunes

P. Sol

08/09

Ana Santos

C. Lobos

07/08

Ana Santos

C. Lobos

06/07

Ana Santos

C. Lobos

05/06

Mariana Gonçalves

04/05

Sara Costa

C. Lobos

03/04

Sara Costa

C. Lobos

02/03

Sara Costa

C. Lobos

01/02

Júlia Barros

C. Lobos

00/01

Carolina Costa

C. Lobos

99/00

Ana Neves

Estreito

São Roque
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Bola na Mesa
Associação de Ténis de Mesa da Madeira
Campeonato Regionais de Pares Iniciados e Infantis

Campeões a duplicar
Foi uma competição bem disposta, como é costume quando
estão envolvidos jogadores dos escalões mais baixos, mas nem
por isso menos renhida na mesa. De entre os 11 clubes
presentes, realce para a Ponta do Pargo, com 4 títulos. Nos
iniciados, em femininos, a dupla pargueira formada por Cláudia
Nóbrega e Verónica Leça foi a mais forte, vencendo no jogo
decisivo as colegas Sofia Alves/Verónica Martins (3-0). No
terceiro lugar ficou a dupla Madalena Miranda/Joana Abreu (1º
Maio/Ponta do Sol). Nos masculinos, Tomás Ferreira (ACM) e
Tiago Li (São Roque) juntaram-se para conquistarem o ceptro,
batendo na final Gonçalo Gomes/Marco Rodrigues (1.º de
Maio) por 3-2. No lugar mais baixo do pódio ficou o par do 1º
de Maio, Nuno Freitas/Afonso Câmara. Na variante mistos,
Tomás e Cláudia superiorizaram-se na final frente a Gonçalo
Gomes/Madalena Miranda (1º Maio), por 3-1. Marco
Rodrigues/Verónica Martins (1º Maio/P. Pargo) subiram ao
terceiro posto. Nos infantis, nos femininos houve novamente
vitória da Ponta do Pargo, por intermédio de Diana
Almeida/Adriana Silva, que no encontro decisivo venceram as
Samanta Abreu/Eugénia Barros (C. Lobos), por 3-0. O terceiro
lugar foi para C. Lobos, Ana Rodrigues/Vanessa Freitas. Nos
masculinos, a junção de Tiago Pedra (ACM) e Alexandre Faria
(São Roque) revelou-se certeira, pois ergueram o título após
vitória sobre João Alves/Fábio Lourenço (P. Pargo), por 3-2. A
dupla Guilherme Vieira/Emanuel Leça (1º Maio/P. Pargo),
alcançaram o terceiro lugar do pódio.
Finalmente,
em
mistos,
João
Alves/Diana Almeida
(P. Pargo) venceram
na final os seus
colegas
Fábio
Lourenço/Adriana
Silva (3-0). Alexandre
Faria/Raquel Alves (S.
Roque/Santa
Cruz)
foram terceiros.
www.atmmadeira.com
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Bola na Mesa
Associação de Ténis de Mesa da Madeira
Campeonatos Regionais de Equipas

Canhas Campeão sobe com vizinho
2ª Divisão
Masculina

J

V

D

Sets

P

Canhas

18

18

0

72-15

54

Ponta do Sol

18

15

3

65-28

48

ACM C

18

13

5

57-35

44

São Roque C

18

9

9

47-50

36

CTM Funchal

18

9

9

50-50

36

São João B

18

9

9

50-47

36

S. Madeira C

18

9

9

46-49

36

Caramanchão B

18

7

11

43-51

32

Santa Rita

18

1

17

29-68

20

São R. Faial

18

1

17

11-68

20

O Canhas sagrou-se Campeão
Regional da 2.ª Divisão Masculina.
Um feito alcançado sem conhecer
o sabor da derrota, significativo da
sua superioridade e alicerçada, por
exemplo nos 15 “sets” perdidos no
total dos 18 jogos disputados. O
Concelho da Ponta do Sol ganha
assim duas equipas no escalão
máximo regional num curto espaço
de tempo, pois o CTM local logrou
o 2.º lugar e respetiva subida. Aliás,
o Canhas, mantendo a formação
atual, promete no mínimo dar que falar na próxima temporada. Nota para o facto de 4 equipas terem
terminado em igualdade pontual, revelador do equilíbrio verificado na mesa e ao qual (também) foram
exceção os dois últimos classificados. Sendo assim, mas um campeonato finalizado em que se registou
um pouco de vários ingredientes, o que fez com que uma vez mais este campeonato tivesse vários
motivos de interesse desportivo. Ainda bem. Os participantes e os espetadores ficaram a ganhar!

www.atmmadeira.com

9

Boletim junho 2012

Bola na Mesa
Associação de Ténis de Mesa da Madeira
Ponta do Pargo vence Fase Final do Campeonato Regional da 3ª Divisão

Campeão invicto à tangente

Os campeões da Ponta do Pargo
A Ponta do Pargo sagrou-se Campeã Regional da 3.ª Divisão Masculina, ao conquistar a Fase Final,
disputada no início deste mês. A equipa D pargueira foi uma das 8 que 1.º Ponta do Pargo D
conseguiu o apuramento na fase regular, tendo mesmo terminado a
2.º
Ponta do Sol B
temporada sem perder qualquer jogo. Um registo digno de realce mas que
não foi sinónimo de facilidade, pois encontrou, principalmente nesta fase 3.º CDCR CTT
final, nas formações da Ponta do Sol B e dos CTT fortes opositores, que 4.º Água de Pena
venderam muito caro a derrota! Assim, nos quartos de final, a Ponta do
Pargo D afastou o Caramanchão C por concludentes 4-0, mas derrotou o 5.º Caramanchão C
CDCR CTT por tangencial 4-3, mesmo resultado da final frente ao Ponta do 6.º Esc. Porto da Cruz
Sol B, curiosamente seu adversário no Grupo C. Na luta pelo último lugar 7.º Esc. Santa Cruz
do pódio, o CTT derrotaram a Água de Pena/Madeiramania (4-1). Numa
8.º
Sporting da Madeira
época em que houve a necessidade, por motivos vários, de reestruturar as
divisões regionais mais baixas (fusão da 3ª e 4ª), podemos concluir que pouco ou nada foi prejudicado,
com esta alteração. Ainda bem, pois a competição regional continuará a ser prioridade!

Presença de Marcos Freitas foi incentivo
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Bola na Mesa
Associação de Ténis de Mesa da Madeira
Paulo Melim em funções nos Jogos das Ilhas e na ITTF

O dirigente internacional
É o reconhecimento das capacidades do Vice-presidente
da ATMM. Paulo Melim desempenhou funções de nível
internacional nos Jogos das Ilhas e no Open da Polónia de
Juniores e Cadetes, a convite do Comité Organizador do
Jogos e nomeado pela ITTF, respetivamente. Assim, apesar
de a RAM não ter participado na 16.ª edição dos Jogos,
que se realizou na Sardenha (Itália), devido às
contingências económicas já conhecidas, Melim
desempenhou o cargo de Delegado Técnico do COJI, que
assumiu em 2009 para substituir outro madeirense, Carlos
León.
Na prova do Circuito Mundial de Juniores, o
dirigente madeirense desempenhou as funções
de Competition Manager Adjunto, naquela que
foi a sua estreia em nomeações da ITTF,
auxiliando o indiano Ganeshan Neelakanta Iyer
na organização da competição e interligação
com o organismo máximo internacional da
modalidade. Refira-se que nesta competição
participaram cerca de 300 atletas de 27 países.

Énio Mendes campeón
Pode-se muito bem dizer que foi uma estreia em
grande. Na sua primeira época em Espanha, Énio
Mendes sagrou-se Campeão Nacional pelo CajaSur
Priego TM. O título, o primeiro daquela coletividade,
ficou garantido a uma jornada do final do
campeonato, com um triunfo sobre o Borges Vall (31), numa partida em que o madeirense venceu Oriol
Monzó (3-0). Para além do título, Énio Mendes
conquistou com a sua equipa, para onde se
transferiu em janeiro, a Taça do Rei. Verdade seja
dita, as dificuldades de alguns são a oportunidade
de outros. Pelos vistos, Énio e a sua equipa espanhola souberam aproveitar muito bem a situação de
crise que se vive na RAM. A vida é assim mesmo!
www.atmmadeira.com
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Bola na Mesa
Associação de Ténis de Mesa da Madeira
Curso de Treinadores de Nível 1 ITTF + PTT

Elevador até ao Nível 1 internacional
A Associação de Ténis de Mesa da Madeira vai
organizar, pela primeira vez na ilha, o Curso de
Treinadores da Federação Internacional de Ténis de
Mesa de Nível 1 e o Paralímpicos de Ténis de Mesa
(ITTF + PTT). A formação, que decorrerá entre os
próximos dias 25 e 30 do corrente mês, no Pavilhão
Rafael Gomes, terá duração de 30 horas e é o
primeiro dos quatro níveis reconhecidos
oficialmente pela ITTF.
Após o curso, que terá como formador Abílio Cruz
os formandos terão de completar 30 horas de
treino, preferencialmente com jovens, 5 das quais
sob os olhar atento de um supervisor aprovado
pelo supracitado formador da ITTF. Somente no
final deste processo, e depois do relatório do
supervisor e a confirmação do formador de que
todos os requisitos foram preenchidos, serão
incluídos na base de dados da ITTF + PTT o nome
dos treinadores aprovados e emitidos os
Certificados do Curso.
Esta formação é aberta a todos os interessados
com idade mínima de 18 anos, estando as
inscrições (40 euros) abertas até 14 de junho.
Refira-se que esta formação irá decorrer, na
instalação acima referida, das 14.00 às 20h00
horas. Contudo, este horário poderá sofrer algumas
alterações, de acordo com o interesse dos vários
formandos, podendo o programa ser estendido até
o dia 29 de junho (sábado). Boa formação!

Abílio Cruz é formador da ITTF

Presença de Marcos Freitas foi incentivo
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