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Já temos campeões! 
Vieram aos pares os primeiros 
campeões regionais da 
temporada. E desta feita até 
houve algumas surpresas, como 
poderá conferir na Pagina 11. 

EDITORIAL 
Com um mês atarefado de dezembro, concluiu-se o ano de 2011, tendo as “bodas de ouro” sido entregues a 
Rafael Gomes, homem que não tenta ser famoso, mas que cria e espalha imenso valor no Ténis de Mesa. 
O homenageado juntou-se aos galáticos veteranos, que voltaram a brilhar à mesa antes das férias de Natal, 
fazendo eco da afirmação de Benjamin Franklin de que “um hoje vale por dois amanhãs”, aplicando-se na mesa, 
revelando todo o seu potencial de raquete na mão, sem fazer planos para o dia seguinte. Com mais um teste às 
capacidades da elite jovem madeirense a acontecer no 19º Open Internacional de Portugal de Jovens, 
ultrapassou-se mais uma etapa de formação, valorizando-se a organização da FPTM, pela dimensão e qualidade 
deste evento já “maior de idade”. Já na Madeira, e aproveitando a interrupção natalícia, teve lugar uma 
concentração de jovens atletas, que em regime bi-diário aferiram capacidades e prepararam-se para futuras 
participações nacionais e internacionais.  
Com a divulgação do novo quadro nacional de árbitros, e com o decurso dos campeonatos nacionais e regionais, 
a época segue em ritmo de cruzeiro. Votos de um FELIZ 2012!                                                                     Paulo Melim 

Veteranos (ainda) mexem 
O convívio entre jogadores com mais de 35 anos 
foi digno de se ver e voltou a contar com o apoio 
da Óptica da Sé, não fosse haver falta de vista. 
Para não variar, no final foi só sorrisos, 
especialmente os que se revelaram mais… 
capazes. Pags. 8 e 9 

Madeirenses no Open  
O Open de Portugal de Jovens não 
passa sem madeirenses, estejam 
eles a jogar, arbitrar ou a (ajudar) 
organizar. Saiba quem foram eles 
logo ali na Página 3. 

Lucjan Blaszczyk quer “ponte” com Funchal Obrigado 

RAFAEL 
GOMES Turismo mesatenístico 
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Lucjan Blaszczyk quer “ponte” entre a Polónia e a Madeira 
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Ténis de Mesa também é turismo 

Such vieram passar férias à ilha. Blaszczyk e Such são os atuais números 81 e 116 do Ranking Mundial da 
ITTF, respetivamente, e estiveram no Funchal durante uma semana, durante a qual, para além de 
descansarem junto das suas famílias — num grupo de 13 pessoas no total —, aproveitaram também 
para treinar. Aliás, aproveitando também a presença de Marcos Freitas — o melhor português na tabela 
da Federação Internacional, com o 34º lugar, e tal como o polaco representante da Tibhar — na quadra 
natalícia, os três internacionais tiveram oportunidade de treinar nas instalações da ATMM. 
Piotr Skierski fez o papel de tradutor de Blaszczyk. «O mais importante é o tempo e esteve ótimo! Para 
além disso, a comida é excelente, o marisco principalmente. Foi a terceira vez que cá vim e 
provavelmente não terá sido a última.» 
Blaszczyk lidera atualmente um projeto na Polónia, uma academia de Ténis de Mesa com a qual 
pretende fazer uma “ponte” com a Madeira, tirando partido dos conhecimentos de Skierski. «Como 
aqui na ilha o clima é muito melhor do que no centro da Europa, julgamos ser viável promover 
estágios, até porque as condições de treino no Pavilhão Rafael Gomes melhoraram muito», adiantou o 
treinador/atleta polaco, frisando que a ideia é ir mais longe. «Se fosse só para treinar, qualquer lugar 
serviria, mas o que pretendemos é que os jogadores venham acompanhados das suas famílias e façam 
um género de férias ativas.» O plano deverá ir para o terreno durante o corrente ano. 

O grupo de polacos que veio à Madeira de férias 

É um exemplo de 
como o Ténis de 
Mesa vai ajudando a 
promover a Madeira 
como destino 
turístico. Não são 
números 
impressionantes, mas 
lá diz o ditado que 
“de grão em grão, 
enche a galinha o 
papo”. Mercê da 
amizade que mantém 
desde há longos anos 
com Piotr Skierski, o 
atual treinador e 
atleta do Câmara de 
Lobos,  Lucjan 
Blaszczyk e Bartosz 
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19º Open de Jovens de Portugal 

Madeirenses no Mapa 

A Seleção Nacional de Cadetes Masculinos, formada por Duarte Mendonça e João Reis, alcançou o 4º 
lugar. Após o 1º posto no grupo de apuramento, no Mapa Final derrotou Luxemburgo A (3-2) mas 
perdeu nas meias finais com a Suécia A (0-3). Depois na disputa do 3º lugar voltou a perder com a 
Rússia, por 0-3. Já Ana Santos, na equipa de cadetes femininos, quedou-se pelo 11º posto. 
Na variante Individual, três madeirenses conseguiram estar no Mapa Final. Mariana passou em 2º no 
grupo de qualificação, com duas vitórias em três jogos, e depois perdeu nos oitavos com a bósnia Emma 
Hadziahmetovic. João também foi ao Mapa Final graças ao 2º lugar no grupo de apuramento, fruto de 
dois triunfos nos três jogos disputados, mas foi eliminado nos 16 avos de final pelo alemão Nils 
Hohmeier (0-3). Para não variar, Ana foi 2ª no apuramento com duas vitórias, sendo afastada do Mapa 
Final nos oitavos pela belga Margo Degraef (1-3). 

A FPTM promoveu, em meados de 
dezembro, em Tavira, o 19º Open de 
Jovens de Portugal, prova do 
calendário da ITTF e ETTU, destinada a 
Cadetes e Juniores de ambos os sexos 
e pontuável para os rankings europeu 
e mundial. Entre os 20 países 
representados, vários madeirenses 
vestiram a camisola das Quinas: Ana 
Santos, João Reis (Câmara de Lobos), 
Duarte Mendonça (1º de Maio), 
Eduardo Vieira (São Roque) e Mariana 
Gonçalves (Ponta do Pargo), os 
treinadores António Jorge Fernandes e 
Hélder Melim (ambos do Câmara de 
Lobos), os árbitros internacionais 
Germano Gouveia e Nuno Aguiar e 
ainda Paulo Melim, que se estreou na 
qualidade de Competition Manager 
em provas deste âmbito. 
Na prova de Equipas, realce para o 
triunfo português em juniores 
femininos, com Mariana Gonçalves a 
integrar o trio, com Cátia Martins e 
Maria Xiao, que ganhou na final, de 
forma clara, a Alemanha (3-0).  

Maria Xiao, Cátia Martins e Mariana Gonçalves 
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Regresso à mesa 
Campeonatos Nacionais 

2ª Div. Masc. 
Zona Ilhas 

J V D Sets P 

1º de Maio 6 6 0 24-6 18 

C. Lobos 6 4 2 21-10 14 

Sebastianense 4 3 1 13-10 10 

São João 6 2 4 17-15 10 

D. Machico 5 1 4 9-18 7 

Sp. Madeira 5 0 5 3-20 5 

1ª Divisão 

Masculina 
J V D Sets P 

Toledos 8 8 0 32-5 24 

Pta. do Pargo 10 7 3 35-20 24 

Sporting 8 7 1 29-11 22 

Juncal 10 6 4 30-19 22 

São Roque 9 6 3 29-17 21 

Novelense 10 4 6 27-28 18 

Guilhabreu 9 3 6 15-29 15 

Oliveirinha 7 0 7 9-28 7 

ACM Madeira 6 0 6 4-24 6 

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

3ª Div. Masc. 
Série D 

J V D Sets P 

Benfica B 7 7 0 28-3 21 

Catedráticos 8 6 2 28-11 20 

Torrense 7 6 1 24-13 19 

Caselas 8 2 6 13-26 12 

F. V. Novas 7 2 5 12-25 11 

C. Ourique 6 2 4 12-20 10 

Fanfarra 6 1 5 11-20 8 

Estreito 3 0 3 1-12 3 

Após um interregno de cerca de um mês, os campeonatos nacionais 
estão de regresso, nomeadamente a 1ª Divisão Masculina, de longe 
o mais interessante de todos. Entre as equipas madeirenses, 
destaque para a Ponta do Pargo, que terminou 2011 com um 
importante triunfo sobre o conterrâneo São Roque e bem instalado 
entre os 4 primeiros. Os sanroquinos, pelo contrário, partem para a 
segunda volta fora dos lugares a que estão acostumados e sem Énio 
Mendes, que foi jogar para Espanha. Neste Ano Novo, espera-se 
vida nova para Sporting do Porto Santo e ACM, ainda há busca da  

1ª Divisão 
Feminina 

J V D Sets P 

Pta. do Pargo 11 9 2 38-15 29 

Mirandela 9 9 0 36-5 27 

São João 12 6 6 31-28 24 

A. Gondomar 8 7 1 31-11 22 

ACM Madeira 10 3 7 17-29 16 

Toledos 9 3 6 20-27 15 

Garachico 11 2 9 12-38 15 

Estreito 8 0 8 2-32 8 

2ª Divisão 
Feminina 

J V D Sets P 

Madalena 4 4 0 16-5 12 

Juncal 3 2 1 10-8 7 

CTM P. Sol 3 1 2 7-9 5 

C. de Lobos 3 1 2 7-9 5 

Benfica 3 0 3 3-12 3 

primeira vitória da época! A 1ª 
Divisão Feminina regressa 
apenas a meados deste mês, 
mas basta olhar para a 
classificação para constatar que 
há pouco a decidir nesta fase 
regular, onde Ponta do Pargo 
Mirandela, São João e 
Gondomar ocupam os lugares 
que dão acesso ao play-off.   

Vitaly selou triunfo da P. Pargo sobre o São Roque (4-3) 
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Rafael Gomes sem medo de dificuldades após 50 anos de Ténis de Mesa 

«Prazer em ultrapassar obstáculos» 

Sala repleta para ouvir o “pai do Ténis de Mesa”da Madeira 

não apenas devido a mim, nem àqueles que aqui estão, mas também a muitos outros, pela entrega, 
pelo gosto pela modalidade que têm espalhado por aí», salvaguardou Rafael Gomes, recordando 
Hélder Vasconcelos, o antigo Presidente da ATMM e um dos seus pupilos, para quem pediu uma salva 
de palmas. «Continuo a trabalhar com muitos dos que aqui estão presentes, não com o mesmo ritmo 
de há 20 ou 30 anos, mas sempre com o mesmo objetivo.» 
Rafael admitiu que os tempos estão difíceis e pediu mais imaginação, mais entrega, mais amor à 
modalidade para manter a prática tal qual ela está. «Vai ser difícil, porque a parte financeira vai 
influenciar. Mas as dificuldades de hoje seriam riqueza em 1965. Nós pagávamos para treinar, porque 
alugávamos o espaço! Todo o material era adquirido por nós, o clube pagava apenas as inscrições. 
Mas mesmo assim conseguimos levar água ao nosso moinho! Não foi uma luta fácil, mas não vamos 
dramatizar; de certo modo, há prazer em conseguir ultrapassar obstáculos desta envergadura. E 
vamos querer ultrapassar estes que aí vêm, não podemos é ficar acomodados à espera que as coisas 
caiam do céu, que nos dêem tudo, porque ninguém dá nada a ninguém. Sem trabalho não se 
consegue nada», avisou, prevendo uma recessão em termos competitivos, mas ainda assim otimista. 
«Estou convencido que, com o querer de todos vocês, e de outros que cá não estão, com boa vontade 
e imaginação, vamos conseguir ultrapassar esta fase. O importante não é fazermos campeões, é criar 
hábitos desportivos, construir melhores homens e melhores mulheres, prepará-los para a vida. E o 
desporto é fundamental para darmos esta boa formação.» 

A ATMM promoveu 
uma homenagem a 
Rafael Gomes pelos 
seus 50 anos de ligação 
ao Ténis de Mesa. O 
“pai” do “ping-pong” 
madeirense reuniu à 
mesa cerca de 80 
pessoas direta ou 
indiretamente ligadas à 
modalidade, a maioria 
delas bem conhecidas 
do decano. «É uma 
homenagem não 
apenas dirigida a mim, 
mas ao Ténis de Mesa 
de uma forma geral, 
que hoje é o que é  
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Sílvio Costa deixou para o final do seu discurso o 
anúncio de que o IDRAM vai propor no Conselho 
de Governo «um louvor público em 
homenagem» ao trabalho de Rafael Gomes, a 
quem se dirigiu por tu. «Deste início à tua 
ligação desportiva nos anos 60, no que podemos 
considerar a pré-história do desporto na 
Madeira. Foi nesse período que começou a tua 
luta e a luta do desporto madeirense. Optaste 
pelo Ténis de Mesa, como já afirmaste, “por 
seleção natural”. À distância de 50 anos, que 
dificuldades, limitações, sacrifícios tiveste de 
ultrapassar! É difícil imaginar», recordou o Vice-
Presidente do Conselho Diretivo do IDRAM. 
«Durante todo este período, multiplicou-se em 
várias funções, sempre com o objetivo de 
dignificar e valorizar a atividade desportiva na 
Madeira e em especial a sua modalidade de 
eleição e do coração.  

Sílvio Costa anunciou proposta de louvor público a Rafael Gomes 

«Simplesmente notável!» 

Paulo Matias e o “seu” treinador 

«Carisma especial» 
Paulo Matias também usou da palavra e, sem surpresa, manteve o tom elogioso. Recordou ter sido aos 
16 anos que conheceu Rafael Gomes, altura em que deixou de jogar ping-pong e passou a ser 
praticante de Ténis de Mesa. «Foi assim que conheci este grande senhor. Mais do que um treinador, é 
dono de uma grande dimensão espiritual e moral», relevou o Presidente da Mesa da AG da ATMM. 
«Tem um carisma especial, é mais do que um treinador, é alguém que sempre acolheu as crianças 
porque, mais do que ensinar a técnica e a tática do Ténis de Mesa, soube mostrar que o desporto é 
convívio, é uma atividade essencial e impagável para a sociedade.» 

Para o desporto regional, o Rafael Gomes, para além de uma referência, é um exemplo para todos os 
agentes desportivos madeirenses, com capacidade invulgar de trabalho, de resistência (até venceu um 
enfarte com uma raqueta na mão) e de adaptação. Enalteço a sua constante regeneração e adaptação 
aos tempos, sustentada na sua enorme qualidade técnica e humana. Continua de forma notável a 
praticar a modalidade e a ser um dos técnicos mais conceituados e respeitados no panorama regional 
e nacional. Simplesmente notável.» 
 



Boletim Janeiro 2012 

Associação de Ténis de Mesa da Madeira 

Bola na Mesa 

7 

Carlos León e Juan Gonçalves em uníssono nos elogios 
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Orgulho para o Ténis de Mesa 

tem 20 anos depois, comprova a importância que teve na implementação e desenvolvimento da 
modalidade», vincou León, evidenciando o conjunto de papéis desempenhado por Rafael Gomes. 
«Desde que tive a sorte de entrar para o Ténis de Mesa, em 1990, já o vi ser dirigente, treinador, 
companheiro, conselheiro, enfim, quase pai de muitos atletas. Continua a manter a mesma dinâmica, 
motivação, vontade de ajudar o Ténis de Mesa a crescer. Feliz da modalidade e da Região que pode 
contar um uma pessoa destas no seu seio.» 
 

Uma «estátua viva» para Juan Gonçalves 
 

Juan Gonçalves abriu os discursos da praxe relevando o orgulho para a modalidade deste registo de 
“ouro”. «Numa altura em que imperam atitudes pouco éticas e fraudulentas de um número 
incalculável de pessoas em todos os sectores da nossa sociedade, constatar este caso de dedicação de 
uma vida por uma causa, neste caso desportiva, é no mínimo perturbador para àqueles que pouco 
fazem e muito falam», sublinhou o Presidente da Direção da ATMM. «Quem teve e tem o privilégio de 
conviver e trabalhar com pessoas deste calibre, que por paixão, sabedoria e coragem continuam a 
persistir de corpo e alma nas suas actividades, amadoras e profissionais, podem-se considerar uns 
afortunados nesta vida, pois estes habitualmente contagiam positivamente as pessoas que os 
rodeiam, assim como transmitem conhecimentos e experiências únicas “conquistadas” ao longo das 
suas vidas e que não estão ao alcance de todos», considerou, dirigindo-se a Rafael Gomes como «uma 
das estátuas vivas do Ténis de Mesa». 

Carlos León confessou 
também ter sido «uma honra, 
não só enquanto Presidente 
da FPTM mas principalmente 
a título pessoal», estar 
presente na homenagem 
«mais do que merecida» a 
Rafael Gomes. «Só o facto de 
ser apelidado de “pai do 
Ténis de Mesa” da Madeira, 
ter sido quem mais trabalhou 
para a criação da ATMM, da 
qual foi o seu primeiro 
presidente, numa fase em 
que havia muito caminho 
para desbravar, e verificar a 
pujança que a Associação 
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Os insuspeitos do costume 
Torneio de Equipas Veteranos/Óptica da Sé 

Aproveitando o provavelmente último feriado nacional de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a 8 
de dezembro, a ATMM promoveu aquele que começa já a ser o habitual primeiro convívio entre 
veteranos. O Torneio de Equipas Veteranos/Óptica da Sé, destinado aos diversos agentes da modalidade 
com idade superior a 35 anos, reuniu antigos e atuais jogadores, mas também treinadores, dirigentes e 
até encarregados de educação e adeptos. 
Como sempre, para equilibrar as contendas na mesa, o grupo de participantes foi dividido em dois 
níveis. No escalão principal, José Almeida (Ponta do Sol) e Romeu Furtado (Caramanchão) formaram 
aquilo a que se chama de dupla irresistível, conquistando o triunfo na final frente aos experientes Paulo 
Matias/Rafael Gomes (ACM). Ao terceiro degrau deste pódio subiu o par mais jovem, constituído por 
Renato Gouveia (São Roque) e Ricardo Freitas (Caramanchão). 
Por sua vez, no Nível B foram dois treinadores, Abílio Cruz (Estreito) e Sérgio Viegas (Sporting da 
Madeira), que se juntaram para subirem ao lugar mais alto, após triunfo decisivo sobre uma das duplas 
mais bem dispostas da prova, formada por Danilo Melim (CTM Funchal) e Gabriel Spínola 
(independente). Duarte Spínola (Caramanchão) e Germano Gouveia (Árbitro) não fugiram ao terceiro 
posto. Refira-se que o frequente convívio à mesa de comer com todos os participantes desta 
competição foi “desviado” para o jantar de natal, que serviu de pretexto para homenagear Rafael 
Gomes pelos seus 50 “aninhos” de Ténis de Mesa. 
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Os líderes querem-se invictos! 
Campeonatos Regionais de Equipas 

www.atmmadeira.com 

À beira de completar-se a primeira volta do campeonato, a Ponta 
do Pargo passou a ser a única equipa invicta na 1ª Divisão 
Masculina. O jogo da próxima jornada, com o Caramanchão, que 
soma apenas uma derrota, ajudará a perceber qual o potencial 
pargueiro — já expresso nos três sets perdidos em oito jogos — 
para conquistar o título.  
No fundo da tabela, o realce, mas pela negativa, vai para os 
somente 2 jogos disputados pelo Sporting do Porto Santo. A fuga à 
descida de divisão promete ser renhida.  

1ª Divisão 

Masculina 
J V D Sets P 

Pta. Pargo B 8 8 0 32-3 24 

São Roque B 8 6 2 27-9 20 

Caramanchão 7 6 1 25-11 19 

1º de Maio B 7 5 2 23-16 17 

S. Madeira B 8 3 5 17-23 14 

ACM B 7 3 4 16-18 13 

C. Lobos B 7 1 6 8-24 9 

Sto. António 7 1 6 8-24 9 

Estreito B 6 1 5 4-22 8 

S. P. Santo B 2 0 2 0-8 2 

2ª Divisão 

Masculina 
J V D Sets P 

Canhas 6 6 0 24-2 18 

ACM C 6 5 1 20-8 16 

Ponta do Sol 6 4 2 20-14 14 

Caramanchão B 6 4 2 18-13 14 

São Roque C 6 3 3 17-16 12 

São João B 6 3 3 14-16 12 

S. Madeira C 6 3 3 14-16 12 

CTM Funchal 6 2 4 11-20 10 

São R. Faial 6 0 6 5-21 6 

Santa Rita 6 0 6 7-24 6 

Na 2ª Divisão a invencibilidade é pertença do Canhas, enquanto  
no outro extremo estão São Roque do Faial e Santa Rita, incapazes de vencer um jogo até ao momento. 
Na 1ª Divisão Feminina foi realizado apenas um jogo, tal como na 3ª Divisão Masculina, pelo que 
publicaremos as respetivas classificações na próxima edição. Nota para o facto de, esta época, ter 
desaparecido a 4ª Divisão Masculina, o que obrigou à reestruturação do 3º escalão. Assim, este passa a 
ser constituído por quatro grupos, dois de seis equipas e dois de cinco, que disputarão um campeonato 
dividido em duas fases. Os dois primeiros classificados de cada grupo serão apurados para uma fase 
posterior disputada em sistema de eliminatórias, começando nos oitavos de final até se encontrarem os 
finalistas, que garantirão a subida de divisão, e depois o campeão regional. Entre os participantes, realce 
para duas novidades: o CDCD CTT Madeira e a AD Galomar. 

Caramanchão e São Roque lutam pelo pódio na 1ª Divisão 
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Campeonato Regional de Pares Seniores 
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Presença de Marcos Freitas foi incentivo 

poderio, tirando partido de um muito melhor entendimento 
técnico-tático, como ficou bem patente na vitória (3-0) na final 
frente a Ana Neves/Carmen Gonçalves (Ponta do Pargo/Ponta do 
Sol). 
Não foi essa lógica que imperou nos masculinos, pois foi uma 
dupla de jogadores que alinham em clubes diferentes, Joni 
Faria/Vitaly Efimov (1º de Maio/Ponta do Pargo), a 
superiorizarem-se na final a dois parceiros de equipa, Artur 
Silva/Pedro Vieira (1º de Maio), por 3-1. Outros colegas do 
mesmo emblema, Nuno Henriques/Duarte Fernandes (São 
Roque) ficaram no 3º lugar. 
Finalmente, em pares mistos, “acasalaram” melhor Nuno 
Henriques/Ana Neves (São Roque/Ponta do Pargo), conquistando 
o título após vitória na final, curiosamente, frente a um casal de 
verdade, Artur Silva/Olga Chramko (1º de Maio/São João) e por 
claros 3-0. Na 3ª posição terminou a dupla Mário Pereira/Paula 
Gonçalves (São João). 

Duplas irresistíveis 
Época Masculinos Clube 

11/12 Joni Faria/Vitaly 

Efimov 

1.º de Maio/ 

P. Pargo 

10/11 Énio Mendes/ 

Duarte Fernandes 

São Roque 

09/10 Mário Pereira/ 

Nelson Fernandes 

São João 

08/09 Joni Faria/André 

Teixeira 

1º de Maio/ 

ACM 

07/08 Duarte Fernandes/ 

Celso Henriques 

Ponta do 

Pargo 

06/07 Li Peng/Tiago 

Rocha 

Sporting do 

Porto Santo 

Época Femininos Clube 

11/12 Paula Gonçalves/ 

Olga Chramko 

São João 

10/11 Ana Neves/Joana 

Gonçalves 

Garachico/ 

ACM 

09/10 Ana Neves/Carina 

Sousa 

Garachico/ 

São Roque 

08/09 Huang Lei/Joana 

Gonçalves 

ACM 

07/08 Ana Neves/Paula 

Gonçalves 

São João 

06/07 Paula Gonçalves/ 

Joana Gonçalves 

São João 

Época     Mistos Clube 

11/12 Nuno Henriques/ 

Ana Neves 

São Roque/ 

P. Pargo 

10/11 Mário Pereira/Paula 

Gonçalves 

São João 

09/10 Artur Silva/Olga 

Chramko 

1º de Maio/ 

São João 

08/09 Énio 

Mendes/Huang Lei 

São Roque/ 

ACM 

07/08 Énio Mendes/Ana 

Neves 

São Roque/ 

São João 

06/07 Li Peng/Paula 

Gonçalves 

Sp. Porto 

Santo/P. 

Sol 

O Regional de Seniores reuniu, 
a 17 de dezembro, no Pavilhão 
de Ténis de Mesa Rafael 
Gomes, os candidatos aos 
títulos de pares.  
Dando natural primazia às 
senhoras, em femininos, Paula 
Gonçalves/ Olga Chramko (São 
João) chamaram a si o maior  
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Estágio Regional de Natal 

www.atmmadeira.com 

Presença de Marcos Freitas foi incentivo 

O Conselho Nacional de Arbitragem da FPTM divulgou, a 
meados de dezembro, o Quadro Nacional de Árbitros 
para a temporada 2011/12. Sem grande surpresa, diga-se 
de passagem, os doze candidatos da Madeira obtiveram 
nota positiva na Reciclagem Anual de Árbitros Nacionais 
e Internacionais, tendo sido distribuídos pelas diversas 
categorias: Grupo A - Plautília Rodrigues, Débora 
Almeida, Nuno Aguiar, Germano Gouveia, João Gouveia, 
Luís Figueira, José Livramento; Grupo B - Gilberto 
Barbosa, Elena Li e Hélder Silva; Grupo C - Esmeraldo 
Jardim e Irene Nóbrega. Outros 2 árbitros madeirenses, 

Onze presentes no trabalho 

onze seleccionados pelo Gabinete Técnico da ATMM. Tudo isto no Estágio Regional de Natal que a 
ATMM promoveu, entre os dias 19 e 23 e de 28 a 30 de dezembro, no Pavilhão Rafael Gomes, destinado 
a jogadores dos escalões etários de Infantis e Cadetes, em ambos os sexos. Coordenado pelo treinador 
António J. Fernandes (C. Lobos), com as colaborações de Helder Melim (C. Lobos), Hélder Neves (P. 
Pargo), José Almeida (P. Sol), Leandro Vieira (P. Pargo), Piotr Skierski (C. Lobos), Ricardo Faria (S. Roque) 
e Ruben Canteiro (1º Maio), o estágio contou com a participação de Alexandre Faria, Eduardo Vieira, 
Tiago Li, Ricardo Pereira (S. Roque), Diana Almeida, João Alves (P. Pargo), Tiago Pedra (ACM), Ana 
Santos, João Reis (C. Lobos), Sara Nunes (P. Sol) e Duarte Mendonça (1º Maio), que tiveram o privilégio 
de, em alguns dias, receberem a visita do ilustre Marcos Freitas, entre outros atletas das equipas 
principais madeirenses que também colaboram neste estágio como sparrings. 

Quadro Nacional de Árbitros 

Da Madeira são 12 a apitar 

que atualmente não residem na Região, Adérito Ortelá e Catarina Luís, foram colocados no Grupo A. 

Mais uma vez, a interrupção 
letiva de dezembro serviu, 
para além de descansar, 
preparar os atletas que 
atualmente apresentam 
capacidades técnico-
tácticas que permitam 
alcançar, a médio e longo 
prazo, um rendimento 
desportivo elevado, assim 
como aferir o nível dos  


