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Marcos volta ao pódio
Começa a ser tão normal que
até parece fácil conquistar uma
medalha num Pro Tour! Não é,
mas Marcos Freitas somou outra
no Qatar. Pág. 2

EDITORIAL
No passado fim de semana disputou-se, em Vila Nova de Gaia, mais uma edição da Taça Fundação, e apesar de
não ter alcançado o brilhantismo de outros tempos, a delegação madeirense nesta prova esteve em grande plano,
tanto a nível individual como colectivo, com a conquista de vários pódios. Temos de felicitar, não só, os atletas e
treinadores presentes nesta competição, mas também todos os de mais agentes desportivos que têm vindo a
contribuir, directa ou indirectamente, para este novo salto qualitativo do Ténis de Mesa da Região no panorama
nacional. No plano Internacional os nossos atletas e treinadores estiveram de novo na ribalta, com a participação
das Selecções da Madeira de Cadetes e Sub-13 no Torneio Internacional da Catalunha. Por sua vez, em
representação de Portugal, evidenciaram-se nos Pro Tours do Qatar e Alemanha, e nos Opens Internacionais de
Jovens da Hungria e República Checa. Roberto Fernandes

Árbitros encontraram-se
Os árbitros madeirenses encontraram-se
para debaterem problemas, reavivarem
conhecimentos e tirarem dúvidas, numa
reciclagem profícua, onde couberam críticas
ao CNA. Pág. 12

Nacionais ao rubro
Aproximam-se os jogos decisivos
nos diversos campeonatos
nacionais e há várias equipas
madeirenses metidas ao “barulho”.
Págs. 6 e 7

Jovens conquistadores Págs. 3, 4, 5 e 8



Boletim Março 2011

Associação de Ténis de Mesa da Madeira

Bola na Mesa

2www.atmmadeira.com

Outra medalha para Marcos Freitas

Yang Zi/Gao Ning, primeiro cabeça de série. Na 2ª eliminatória, frente aos austríacos Robert
Gardos/Daniel Habesohn, a dupla luso-croata venceu por 4-1. Chegados às meias-finais, Marcos e Andrej
defrontaram o par chinês Ma Lin/Zhang Jike, saindo derrotados por 2-4, depois de terem estado a
vencer 2-1 e perdendo os últimos dois sets nas diferenças.
Já a competição de singulares não correu tão bem para o jogador do Ochsenhausen que, apesar de tudo,
foi o melhor representante português. Directamente apurado para o Mapa Final, mercê da sua posição
no Ranking Mundial (52.º), Marcos derrotou na 1ª eliminatória o croata Roko Tosic (4-3), num jogo em
que esteve a vencer por 2-0 e depois a perder por 2-3! Foi eliminado na ronda seguinte pelo coreano Oh
Sang Eun (13º RM) por 4-1, terminando entre os 32 primeiros. Curiosamente, também Tiago Apolónia e
João Monteiro foram afastados, logo na 1ª eliminatória, por coreanos.
No final do mês, Marcos voltou a competir no Circuito Profissional da ITTF, no Open da Alemanha, que
decorreu em Dortmund. Nesta quinta etapa do Pro Tour, o madeirense teve a companhia dos seus
conterrâneos Énio Mendes e Ricardo Faria (treinador), ambos do São Roque, para além dos outros
elementos lusos. No grupo de qualificação, Énio começou bem, vencendo o egípcio Adel Massad (4-0),
mas foi depois derrotado pelo singapurense Liu Zhongze pelo mesmo resultado. Esta etapa foi aziaga
para os portugueses, pois também João Monteiro, André Silva, Diogo Carvalho e Maria Xiao falharam o
Mapa Final. No entanto, a jogadora bem conhecida dos madeirenses ficou entre as 16 melhores na
prova de Sub-21.
Marcos Freitas e Tiago Apolónia, gozando de melhores posições no ranking mundial, entraram logo no
Mapa Final. Mas, enquanto o seu colega no Ochsenhausen foi derrotado logo na primeira eliminatória, o
madeirense venceu o coreano Kim Min Seok (43º RM) por 4-1, tendo depois sido derrotado pela estrela
bielorrussa Vladimir Samsonov (5º RM) por expressivos 4-0.

Madeirense foi o melhor português nos Opens do Qatar e da Alemanha

Marcos Freitas juntou mais uma
medalha à sua grande colecção, ao
classificar-se no 3.º lugar na
competição de pares, no Open do
Qatar, terceira etapa do Circuito
Profissional da ITTF de 2011. Na
prova disputada em Doha, o
madeirense voltou a formar dupla
com o croata Andrej Gacina. Numa
primeira fase, garantiram presença no
Mapa Final com alguma facilidade,
entrando depois na competição “a
doer” com uma excelente vitória (3-
0) sobre o par singapurense

Marcos Freitas voltou a subir
ao pódio na prova de pares
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Mariana entre a elite mundial júnior
Open da República Checa

www.atmmadeira.com

João Reis homenageia húngaro Janos Molnar
A FPTM participou 16º Open Internacional de Ténis de Mesa em Memória de Janos Molnar com uma
representação de três elementos, dois dos quais madeirenses, o treinador Hélder Melim e João Reis,
seu pupilo no Câmara de Lobos, e ainda Paulo Silva (Novelense). Trata-se de uma prova de homenagem
àquele promissor jogador húngaro, que faleceu num acidente de automóvel quando tinha 13 anos. A
prova disputou-se em Budapeste (Hungria), destinada apenas a atletas do sexo masculino nos escalões
de infantis, cadetes e juniores e disputada apenas na vertente de singulares. No que toca a resultados,
João Reis classificou-se no 8.º lugar na prova de mini-cadetes, ao passo que na competição de cadetes
foi eliminado na segunda ronda do Mapa Final, tal como o seu compatriota.

ronda seguinte. Na prova de equipas, Portugal actuou com o trio Mariana Gonçalves, Maria Xiao e Cátia
Martins, tendo alcançado a qualificação para o Mapa Final com dois triunfos por 3-1, frente à Suécia e à
Sérvia. Nos quartos de final, as portuguesas perderam com a França (2-3), num encontro em que Maria
desistiu no último “set” por motivos de saúde. Os pontos da Selecção Nacional foram apontados por
Mariana e Cátia.
Neste Open checo participaram também Nuno Gonzaga (Madalena), João Seduvem (Sporting) e João
Geraldo (Mirandela), tendo este último alcançado uma posição entre os 16 primeiros em singulares. Na
competição de equipas, este trio não conseguiu a qualificação ao Mapa Final.

Mariana Gonçalves foi uma das convocadas pela FPTM
para participar no Open da República Checa, disputado
no início de Fevereiro, em Hodonin, pequena cidade
com quase 800 anos que dista cerca de 270 km de
Praga. Nesta prova do Circuito Mundial de Juniores da
ITTF, a jogadora do Garachico competiu nas três
variantes e não se pode dizer que se tenha portado
mal. Em singulares, a madeirense conseguiu o
apuramento para o Mapa Final, mas foi eliminada logo
na 1ª eliminatória pela sérvia Anelia Lupulesku. Nesta
variante, realce para o 2.º lugar alcançado por Maria
Xiao, derrotada na final pela romena Bernadette Szocs
(1-4), 2ª do ranking europeu.
Nos pares, Mariana jogou com a russa Tatiana Garnova
e venceu na 1ª eliminatória o par lituano U.
Baskutyte/V. Venckute (3-1), mas acabou eliminada na



Boletim Março 2011

Associação de Ténis de Mesa da Madeira

Bola na Mesa

4

Teremos sempre a Catalunha…
Jovens madeirenses no 7º Torneio Internacional da FTMC

www.atmmadeira.com

A Associação de Ténis de Mesa da Madeira participou, a convite da Federação de Ténis de Mesa da
Catalunha, no primeiro fim-de-semana de Fevereiro, no 7º Torneio Internacional da Catalunha. Esta
prova teve por palco a cidade de Calella de la Costa, 60 km a norte de Barcelona, e foi destinada aos
escalões de cadetes e sub-13, tendo sido realizadas provas de equipas e de singulares. A particularidade
estava no facto de cada selecção ser composta por dois atletas masculinos e outro feminino.
Assim, nos cadetes foi o trio Duarte Livramento (S. Roque), Duarte Mendonça (1.º Maio) e Ana Santos
(C. Lobos) que chegou às meias-finais, quando foi derrotada pela congénere de Baden Württemberg
(Alemanha). Depois, na luta pelo último lugar do pódio, os madeirenses voltaram a perder, desta feita
com Languedoc Roussillon (França). A vitória foi para a Andaluzia. Nos sub-13 alinharam Eduardo Vieira
(São Roque), João Alves (P. Pargo) e Jéssica Nóbrega (Garachico), equipa que ficou no 6.º lugar e viu
Baden Württemberg triunfar.
Na competição de singulares, realce para o facto de quatro dos seis madeirenses terem conseguido
posições no “top ten”, nomeadamente Ana Santos (5.º), Jéssica Nóbrega (6.º), Duarte Mendonça (7.º) e
Eduardo Vieira (8.º). Em suma, uma boa participação da Madeira e (mais) uma experiência para estes
jogadores em fase de formação, numa competição que reuniu, para além dos supracitados,
representações de Vlaamse (Bélgica), San Sebastián de los Reyes, Andaluzia e Ibiza (Espanha).
A comitiva madeirense incluiu ainda os treinadores Hélder Neves (Garachico) e Leandro Vieira (Ponta do
Pargo) e foi liderada por Paulo Melim (Vice-presidente da Direcção da ATMM).

Madeira participou em todas as edições do torneio
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Taça de Portugal
Mais Madeira na 2.ª Fase

O D. Machico e o Sporting do
Porto Santo qualificaram-se
para a 2.ª Fase da Taça de
Portugal, em masculinos, ao
passo que São João e 1.º de
Maio foram eliminados. Na 1.ª
Fase, disputada em Vagos,
reuniram-se 32 equipas dos
escalões secundários (14 da
2.ª Divisão, 11 da 3.ª Divisão e
7 dos Distritais), tendo as
quatro equipas da Madeira
ganho de forma tranquila os
jogos da 1ª eliminatória. Na 2ª
o São João foi derrotado pelo
Serpense (2-3), enquanto o
restante trio seguiu para a 3ª
e decisiva ronda. Aqui os
dourados venceram o 1º de
Maio (3-0) e o D. Machico
ganhou ao Caselas (3-0).
Agora, os apurados juntar-se-
ão às formações primo
divisionárias para, nos dias 23
e 24 de Abril, em Lisboa,
disputarem a 2.ª Fase e Fase
Final desta edição da Taça de
Portugal, em ambos os sexos.
Assim, na segunda prova mais
importante do calendário
nacional tem direito a
participar 11 equipas da
Madeira.

Que excelente pecúlio o da Madeira na Taça Fundação! Prova
organizada pela a associação mais antiga do País, ATM Porto, os
jovens madeirenses estiveram cheios “de pica”, a modos de todos
eles terem subido ao pódio! Alguns mais do que uma vez.
Na competição de equipas, o realce vai para o triunfo dos iniciados
masculinos — Alexandre Faria, Tiago Li (S. Roque) e Tiago Pedra
(ACM) — após concludente vitória na final sobre o Porto (3-0). Duarte
Livramento (S. Roque), João Reis (C. Lobos) e Rodolfo Pedra (ACM)
garantiram o 2.º lugar em cadetes masculinos, tal como Adriana Silva
(P. Pargo), Marlene Freitas e Sara Nunes (P. Sol) nos infantis
femininos. No 3.º posto classificaram-se os infantis masculinos, ou
seja, Eduardo Vieira (S. Roque), João Alves (P. Pargo) e Juan Rosário (P.
Sol), ao passo que a mesma posição, nos cadetes femininos, foi
garantida por Ana Santos (C. Lobos), Jéssica Nóbrega (Garachico) e
Joana Fernandes (1.º Maio). Ou seja, todas as equipas da ATMM
presentes nesta competição tiveram o prazer de ir ao pódio.
Na prova de singulares, o realce foi para Ana, vencedora da final de
cadetes frente à açoriana Patrícia Maciel (3-2). Alexandre e Sara
foram segundos classificados, derrotados nas finais de iniciados e
infantis por João Sousa (Porto) e Alexandra Pisco (Vila Real),
respectivamente. No 3.º lugar ficaram ainda Tiago, em iniciados,
Rodolfo e Joana, em cadetes. Quanto aos restantes atletas regionais e
com a excepção de Jéssica todos atingiram o mapa final das
respectivas provas.

Madeirenses deram nas vistas na Taça Fundação

Subir ao pódio é bom, é exercício!

A comitiva madeirense antes da partida… 
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Na recta final… é acelerar
Campeonatos Nacionais primo divisionários 

1ª Divisão 
Masculina

J V D Sets P

São Roque 15 12 3 52-26 39

Sporting 14 11 3 51-24 36

Novelense 15 10 5 48-35 35

P. Pargo 14 9 5 49-27 32

Toledos 13 9 4 42-27 31

Juncal 14 8 6 40-31 30

Oliveirinha 15 6 9 39-45 27

ACM Madeira 15 3 12 23-53 21

V. Setúbal 15 2 13 20-54 19

Mirandela 13 1 12 17-51 15

1ª Divisão 
Feminina

J V D Sets P

P. do Pargo 13 11 2 42-17 35

Mirandela 11 11 0 44-5 33

Garachico 11 7 4 34-19 25

Ala Gondomar 11 6 5 33-25 23

São João 13 5 8 24-33 23

Toledos 11 6 5 30-25 22

C. de Lobos 11 1 10 6-40 15

Madalena 12 0 12 0-48 12

Os principais campeonatos nacionais aproximam-se rapidamente do final
da fase regular. No entanto, e (felizmente) ao contrário do que
normalmente sucede, a quatro jornadas do final, há ainda muito por
definir, pelo menos no que aos masculinos diz respeito. O São Roque
continua na liderança e só uma hecatombe impedirá o apuramento ao
“Play-Off”, se calhar no lugar mais desejado, pois tem vantagem no
confronto directo com o Sporting. Os sanroquinos têm um calendário
favorável, surgindo a recepção à conterrânea Ponta do Pargo como o mais

O Garachico está em posição “europeia”

complicado de três jogos, que incluem deslocações às mesas da vizinha ACM e do Mirandela. Já a Ponta do Pargo
está numa posição mais complicada para conseguir estar entre as quatro melhores. Tem mais 1 ponto e mais 1
jogo do que o Toledos, precisamente um dos quatro adversários que terá de visitar nesta recta final — os outros
são São Roque, Juncal e V. Setúbal.
Passando para o fundo da tabela, o cenário está muito mais animador para a ACM, graças à vitória sobre a Ponta
do Pargo, com a qual deu um passo de gigante rumo à manutenção, uma vez que tem vantagem sobre o V.
Setúbal, em caso de igualdade pontual. A formação do Sado jogará ainda com a Ponta do Pargo (casa), Sporting e
Toledos (ambos fora) e precisa de dois triunfos, enquanto a equipa treinada por Rafael Gomes poderá carimbar a
manutenção caso vença em Trás-os-Montes.
Nos femininos não há muito para dizer, especialmente depois da concludente vitória do Mirandela na Ponta do
Pargo. Com o 1.º lugar do “Play-Off” entregue às transmontanas, resta ao candidato da Madeira preparar os
futuros embates na final do campeonato, onde certamente se reencontrarão. O Garachico, por seu turno, está no
lugar que deseja, o último do pódio, que lhe poderá garantir o apuramento para a Taça ETTU. Mas, para lá
terminar, a equipa liderada por Hélder Neves terá de ultrapassar dois obstáculos difíceis, o Gondomar, a quem
venceu (4-2), e o Toledos, com quem perdeu (1-4), na primeira volta.
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No mínimo, 2 equipas da Região vão subir
Campeonatos Nacionais dos escalões secundários

A 2.ª Divisão Masculina está ao rubro! A espantosa vitória do Benfica
sobre o Sporting do Porto Santo (sobretudo devido ao placar final de 4-
1), baralhou ainda mais as contas no topo da classificação, mas ainda
assim é lícito tirar uma conclusão: a equipa que vai subir de divisão será
da Madeira. Isto porque os encarnados estão em desvantagem, em caso
de igualdade pontual, quer com o Sporting do Porto Santo quer com o 1.º
de Maio. Dada a grande improbabilidade de haver qualquer deslize
perante um dos outros adversários, pode-se concluir que o primeiro lugar
será discutido numa autêntica final entre as equipas do Porto Santo e do
Palheiro Ferreiro, agendada para 12 de Março, na Ilha Dourada. O triunfo
é o único resultado que interessa às duas equipas, mas enquanto o
Sporting está mesmo obrigado a vencer, o 1.º de Maio até poderá perder
e ficar à frente, mas terá de fazer melhor “score” do que o seu adversário
quando jogou no Funchal, o que não se afigura fácil. Recorde-se que, na
primeira volta, o 1.º de Maio venceu por 4-3 (15-13 em sets, 261-257
nos pontos).
Na 2.ª Divisão Feminina, apesar de estar a disputar-se a segunda volta,
ainda há duas equipas invictas, isto porque a ACM Madeira ainda não
defrontou o Mirandela B. Um pormenor que não belisca a mais que
provável subida da equipa da Rua do Comboio, que poderá muito bem
ter a companhia do Estreito, que desfruta de uma boa posição pois,
sublinhe-se, está em vantagem no confronto directo com o São Cosme.
Na 3.ª Divisão Masculina há apenas a registar a subida temporária do
Sporting da Madeira ao 1.º lugar, enquanto o Estreito mantém-se na
cauda da tabela, mas a salvo da descida.

2ª Divisão 
Masculina

J V D Sets P

Sp. P. Santo 13 11 2 48-12 35

Benfica 13 11 2 46-13 35

1º de Maio 12 11 1 46-13 34

D. Machico 14 8 6 36-36 30

Serpense 13 6 7 32-34 25

São João 12 6 6 29-29 24

C. Lobos 13 5 8 25-39 23

Sebastianense 12 4 8 24-34 20

Catedráticos 12 1 11 9-46 14

E. Amadora 12 0 12 10-48 10

2ª Divisão 
Feminina

J V D Sets P

ACM Madeira 9 9 0 36-0 27

Estreito 11 7 4 27-26 25

Mirandela B 8 8 0 32-5 24

São Cosme 11 6 5 27-28 23

Ala Gond. B 12 3 9 20-37 18

CTM P. Sol 10 3 7 23-32 16

Juncal 9 3 6 21-29 15

CTM Chaves 9 3 6 17-31 15

G. Valbom 8 3 5 17-24 14

Mexilhoeira Desis.

3ª Divisão 
Masculina

J V D Sets P

Sp. Madeira 13 10 3 42-19 31

Sambrasense 11 9 2 40-27 29

V. Setúbal B 12 9 3 39-16 29

Vianenses 10 7 3 35-25 24

Pic Nic 12 6 6 32-21 24

Torrense 10 5 5 31-28 20

CTM Setúbal 12 3 9 26-36 18

Campinense 9 4 5 25-29 17

Estreito 13 3 10 20-39 17

Serpa 11 0 11 12-45 11

Jogo Sporting do Porto Santo-1.º de Maio será decisivo
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Oh Mãe, onde vou arrumar tanto troféu?
7º Torneio Aberto “I.F.C.T./Cidade do Seixal”

A comitiva de dez jogadores madeirenses presente no 7º Torneio Aberto “I.F.C.T./Cidade do Seixal” deu
que falar. No final, feitas as contas, Diana Almeida, João Alves (Ponta do Pargo), Tiago Li, Alexandre Faria,
Eduardo Vieira (São Roque), Tiago Pedra, Rodolfo Pedra (ACM), Ana Santos, João Reis (Câmara de Lobos)
e Duarte Mendonça (1.º de Maio), trouxeram na bagagem sete troféus. Um pouco mais e teriam
certamente de pagar excesso de peso!
A competição, dividida por dois dias, destinou-se aos escalões de iniciados, infantis e cadetes, tendo sido
pontuável (Nível A) para a Classificação Nacional dos jogadores mais velhos. Mas neste caso começamos
por falar das meninas, não por uma questão de delicadeza, mas porque Diana Almeida assim o obriga. A
jogadora da Ponta do Pargo ganhou a prova de iniciados, batendo na final Carolina Costa (Vila Real) por
concludentes 3-0 e ainda subiu ao terceiro degrau do pódio em infantis! A pargueira já deve começar a
ter dificuldade em arrumar medalhas e troféus lá em casa.
Entre a rapaziada também houve quem desse nas vistas. Aliás, duas das finais do torneio foram
disputadas por madeirenses e em ambas houve um denominador comum: Tiago Li. O iniciado do São
Roque disputou o jogo decisivo do seu escalão, tendo sido derrotado por Tiago Pedra (3-0), e a final de
infantis, ganha pelo seu colega de clube Eduardo Vieira (3-1). Ou seja, os louros vão justamente para
Tiago Pedra e Eduardo, mas é de relevar o desempenho do Tiago Li.
Duarte Mendonça foi o responsável pela conquista de outra medalha para comitiva madeirense, ao
classificar-se no 3.º lugar em cadetes masculinos. No restante, nota apenas para os sétimos lugares
obtidos pelos dois jogadores camaralobenses, Ana Santos e João Reis, em cadetes.

Tiago Li e Eduardo Vieira no pódio e os sorrisos de Diana Almeida e Tiago Pedra
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Rodada de “canecos” para 4 clubes
Campeonatos Regionais de Equipas Iniciados e Sub-21
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Os Campeonatos Regionais de Equipas de iniciados e sub-21, disputado na Ponta do Sol, teve 4 clubes
campeões. A competição do escalão mais jovem contou com maior participação, concretamente do São
João, ACM, Ponta do Pargo, Canhas, 1.º de Maio, Garachico, São Roque, Câmara de Lobos, Ponta do Sol,
Santa Teresinha e Sporting da Madeira. Nos femininos, chegaram à final Ponta do Pargo e Câmara de
Lobos, tendo a equipa da Calheta se revelado mais forte e triunfado por 3-1. No jogo de discussão do 3.º
lugar, o Ponta do Sol levou a melhor sobre o 1.º de Maio, também por 3-1. Nos masculinos os finalistas
foram o São Roque e a ACM. O trio sanroquino revelou-se mais homogéneo e obteve um triunfo por 3-0.
Já a disputa pelo 3.º lugar do pódio foi favorável ao 1.º de Maio A, que venceu por tangencial 3-2 a
Ponta do Pargo.
Nos sub-21, nos masculinos, a ACM garantiu o título com uma vitória tranquila (3-0) sobre o Sporting da
Madeira, um finalista inesperado. O Câmara de Lobos classificou-se na 3.ª posição. Nos femininos, o
Ponta do Sol garantiu o título regional, superiorizando-se ao Câmara de Lobos (3-1) no encontro
decisivo, enquanto a ACM ficou no 3.º lugar.
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Pequenas e grandes surpresas
Campeonatos Regionais de Equipas
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Prosseguem em bom ritmo os jogos nos diversos campeonatos regionais.
A grande surpresa das últimas jornadas, talvez mesmo da época, foi a
derrota sofrida pelo São Roque B às mãos do Sporting da Madeira B, não
só por ter sido a primeira do actual Campeão Regional da 1.ª Divisão,
como também pelo resultado final de 4-1! O desaire custou a liderança
aos sanroquinos, que deverá (?) ser reconquistada com o acerto de
calendário. De resto, quer o pódio quer os titulares dos lugares de
descida estão praticamente definidos, dada a distância acumulada para a
restante concorrência. Contudo, nestas andanças há sempre hipóteses
até a última jornada…
Na 1.ª Divisão Feminina, a ACM venceu o seu principal opositor e parece
estar lançado para conquistar o ceptro regional, tendo em conta o
resultado alcançado frente ao 1.º de Maio. Refira-se que este
campeonato tem o condão de reunir à mesa quer jovens em formação
quer algumas veteranas que vêem no Ténis de Mesa a melhor forma de
se manterem… em forma!
Na 2.ª Divisão Masculina também houve surpresa, com a ACM a derrotar
o até então invicto 1.º de Maio B. Um resultado que deitou mais achas na
já acesa luta pelo título, até porque, na passada quarta-feira, o
Caramanchão venceu a equipa do Palheiro Ferreiro por 4-3. Deste modo,
a formação de Machico ficou com o “pássaro na mão”, mas não poderá
escorregar até final do campeonato, pois em caso de igualdade pontual
com o 1.º de Maio B ficará em desvantagem (porque na primeira volta a
equipa do Funchal ganhou por 4-2. Na cauda desta tabela, actualmente
“residem”, S. João B e S. Roque C, tendo na última jornada os
sanroquinos vencido os ribeirabravenses por 4-1.

1ª Divisão 
Masculina

J V D Set P

ACM B 14 11 3 48-26 36

São Roque B 12 11 1 45-15 34

Sp. Madeira B 14 10 4 46-31 34

Sto. António 14 8 6 45-36 30

São José 13 7 6 35-37 27

P. Pargo B 13 5 8 33-40 23

Sp. P. Santo B 11 5 6 31-27 21

Garachico 12 4 8 27-41 20

C. Lobos B 12 2 10 27-45 16

Estreito B 13 2 11 11-46 16

2ª Divisão 
Masculina

J V D Set P

1º de Maio B 14 12 2 54-19 38

Caramanchão 13 12 1 50-19 37

CTM Funchal 12 9 3 40-27 30

Sp. Madeira C 11 6 5 32-24 23

ACM C 10 6 4 32-23 22

C. Lobos C 12 5 7 27-36 22

Santa Rita 12 4 8 27-40 20

Ponta do Sol 14 3 11 14-46 20

São Roque C 12 3 9 25-39 16

São João B 11 2 9 12-40 13

1ª Divisão 
Feminina

J V D Set P

ACM B 8 8 0 32-8 24

1.º de Maio 6 5 1 21-10 16

Estreito B 7 3 4 14-22 13

Ponta do Sol B 6 3 3 13-15 12

GestLíder 6 2 4 17-16 10

Garachico B 5 2 3 10-13 9

Caramanchão 5 0 5 3-20 5

Ponta Pargo B 4 0 4 4-16 4

As formações da Ponta do Sol e Caramanchão 
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Pequenas dúvidas, grande interesse
Campeonatos Regionais de Equipas

www.atmmadeira.com

Os diversos jogos disputados em Fevereiro esclareceram muita coisa na 3.ª Divisão Masculina. Basta olhar para a
tabela classificativa para perceber que os Sportings, o do Porto Santo C e o da Madeira D, não têm adversários à
altura na luta pela titularidade nos lugares de subida. Resta saber qual das duas será campeã, numa corrida
liderada pelos dourados, não só porque estão em primeiro lugar mas também pela vitória obtida sobre o
adversário na primeira volta (4-2), no Funchal. Já a luta pela manutenção parece envolver três equipas, sendo
mais ou menos óbvio que a Escola do Porto da Cruz é o “candidato” a ficar no último lugar, apesar de ter já ganho
ao Sporting da Madeira D!
Na 4.ª Divisão Masculina, os três grupos aparentam algum equilíbrio, apesar de nalguns os dados não estarem
todos lançados. No Grupo A há duas equipas “coladas” ao primeiro lugar, mas é a ACM E que permanece invicta,
“escondida” no meio da classificação com apenas 2 jogos realizados. No Grupo B já não há equipas invictas, o
que sugere uma luta renhida pelo triunfo entre Ponta do Pargo C, Curral das Freiras e CTM Funchal B. Finalmente,
no Grupo C, a análise torna-se mais difícil, na medida em que há ainda três equipas que não perderam, mas
todas com número de jogos realizados díspares. Só as próximas jornadas dirão qual, entre Escola de Santa Cruz,
Caramanchão C e Porto da Cruz, é o mais forte.

Presença de Marcos Freitas foi incentivo

4ª Divisão Masc. 
Grupo A

J V D Set P

1.º de Maio C 5 4 1 19-10 13

Sto. António B 5 4 1 17-10 13

Sta. Teresinha 6 2 4 12-20 10

ACM E 2 2 0 8-4 6

Sp. Madeira E 4 1 3 10-13 6

1.º de Maio D 4 1 3 8-13 6

Os Especiais 2 0 2 4-8 2

4ª Divisão Masc. 
Grupo B

J V D Set P

P. Pargo C 6 5 1 20-7 16

C. Freiras 5 4 1 17-5 13

P. Pargo D 5 2 3 9-12 9

CTM Funchal B 3 2 1 10-5 7

Canhas B 4 0 4 0-16 4

Canhas C 3 0 3 1-12 3

4ª Divisão Masc. 
Grupo C

J V D Set P

E. Santa Cruz 4 4 0 16-3 12

Caramanchão C 2 2 0 8-0 6

Arco São Jorge 2 1 1 6-7 4

Sp. Porto Santo D 2 1 1 4-5 4

U. Camacha 4 0 4 2-16 4

Porto da Cruz 1 1 0 4-0 3

São Jorge 3 0 3 3-12 3

3ª Divisão 
Masculina

J V D Set P

Sp. P. Santo C 10 9 1 39-12 28

Sp. Madeira D 9 7 2 31-20 23

ACM D 11 5 6 27-33 21

São Roque D 9 5 4 28-20 19

São José B 9 5 4 29-22 19

Caramanchão B 9 5 4 24-27 18

Água de Pena 9 4 5 22-25 17

Canhas 8 2 6 20-26 12

S. Roque Faial 8 2 6 14-29 12

Esc. P. Cruz 8 1 7 6-29 10

O Curral das Freiras apresenta-se forte no Grupo B
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Critérios definidos, sejam atendidos!
2º Encontro Regional de Árbitros
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determinadas situações, ou seja, não podemos também olhar só para as regras, temos de
compreender o contexto específico de alguns casos. E, especialmente no caso dos jovens, o árbitro
deve ter um papel pedagógico.»
Pires revelou a intenção, em colaboração com a ATMM, de renovar a imagem dos árbitros madeirenses.
«Estamos a trabalhar para que, com o apoio de um patrocinador, consigamos um pólo e um casaco
para os nossos elementos, uniformizando a arbitragem regional», sublinhou, marcando na agenda de
iniciativas para esta época uma nova acção de reciclagem para preparar os exames nacionais. E, por falar
nisso, Marco Pires não escondeu algum desagrado pela forma como o Conselho Nacional de Arbitragem
tem trabalhado neste seu (também início de) mandato. «Conhecemos as pessoas há muito tempo e
temos uma boa relação. No entanto, neste novo papel, não têm revelado a experiência necessária, o
que tem motivado descontentamento. Concretamente, no caso das nomeações para os jogos dos
nacionais, o Conselho não tem seguido o critério que ele próprio estipulou, o que tem provocado até
desmotivação nalguns elementos. Temos estado em contacto e esperamos que as coisas melhorem,
no fundo, que os critérios definidos sejam atendidos.»
Assim, em mais este momento de reflexão interna, compareceram “poucos” árbitros, num fim de
semana em que se registaram os habituais encontros de Ténis de Mesa.

O Conselho Regional de Arbitragem da ATMM
levou a efeito, a 11 de Fevereiro, no Pavilhão
Rafael Gomes, o segundo Encontro Regional de
Árbitros. Sobre a mesa, ao invés de jogadas
mais ou menos difíceis de ajuizar, estiveram
assuntos do interesse da classe. Na ordem de
trabalhos constaram o “Perfil do Árbitro”, a
“Reciclagem Regional” e “Discussão de casos
práticos apresentados pelos árbitros”, assim
como outros assuntos de interesse para a
arbitragem regional e nacional.
Marco Pires, Presidente do CRA, revelou-se
satisfeito. «O Encontro serviu como reciclagem
regional, debatemos algumas regras,
reavivámos conhecimentos e tirámos dúvidas
que existiam. Insistimos também na questão
do perfil do árbitro que, em nosso entender,
deve pautar-se pela discrição, isenção e
uniformidade de critérios, mas também uma
certa sensibilidade relativamente a

Árbitros madeirenses terão novos uniformes
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Dupla de sucesso
Énio Mendes e Duarte Fernandes sagraram-se Campeões Regionais de
Pares Masculinos, em seniores. A dupla do São Roque saiu vencedora
da Fase Final, revelando-se mais forte do que toda a concorrência. Na
final, frente a Nuno Henriques/Artur Silva (Ponta do Pargo/1.º de
Maio), Énio e Duarte estiveram imparáveis, vencendo por concludentes
3-0. Ao terceiro degrau do pódio subiu o par do Sporting do Porto
Santo, Tiago Rocha/Renan Wiest.

2º Torneio Aberto “Óptica da Sé”

Cadetes avessos a surpresas
O Pavilhão da Ponta do Sol recebeu, no dia 19 de
Fevereiro, a prova de cadetes do 2º Torneio Aberto
“Óptica da Sé”, que reuniu cerca de 60 jogadores.
Nos femininos imperou a lógica e Joana Fernandes (1.º
de Maio) conquistou o primeiro lugar, tendo a sua
colega de equipa, Adriana Silva sido a sua adversária
mais forte, mesmo assim derrotada por 3-0 no encontro
que se revelou decisivo. No 3.º lugar ficou Jéssica
Nóbrega (Garachico). Nos masculinos também não
houve lugar a surpresas, com Rodolfo Pedra (ACM) a
fazer valer a sua maior experiência para, no jogo de
todas as decisões, levar de vencida João Reis (C. Lobos)
por tranquilos 3-0. Ricardo Pereira (S. Roque) foi o 3.º
classificado.

São cromos São Roque
Pode não ser original, mas a ideia do São Roque bem merece este espaço.
Aquela colectividade emblemática do Ténis de Mesa madeirense lançou uma
caderneta onde figuram os seus atletas, treinadores e restante equipa de
trabalho nas modalidades que dinamiza, onde se contam também o hóquei
em patins, karaté e pesca desportiva. No total, são mais de duzentos cromos
para coleccionar, no que certamente constituirá um excelente álbum de
recordações. Atenda-se ao pormenor da caderneta incluir espaço para
autógrafos, o que provoca maior convívio entre os sanroquinos. Um sucesso,
está visto!


