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Li só pensa em jogar 
Conheça um pouco melhor o novo 
Campeão Nacional de Iniciados e a 
sua espantosa paixão pelo Ténis de 
Mesa. Este filho de peixe parece 
nadar mais do que o pai.  Página 6 

As fotografias deles 
Veja os grandes protagonistas do Torneio dos 
Regionais, última prova do calendário regional 
desta época, e os Campeões Regionais de 
Equipas das nossas 4 divisões. Na festa só faltou 
mesmo o champanhe. Páginas 10 e 11 

Campeã pede atenção 
Foi para o Nacional de Juniores algo 
descrente, mas foi ela que riu no fim. 
Mariana Gonçalves garante que os 
jovens madeirenses merecem que se 
aposte neles. Nós também.  Página 7 

Tiago e Mariana 

Jovens Campeões Nacionais 

Da Madeira até Londres 

Jogos Olímpicos têm nosso sotaque 

EDITORIAL 
Os tempos conturbados que se vivem determinam um estado emocional quase caótico, mas dentro do possível 
devemos ter regras no discurso, tentando salvaguardar a nossa integridade e postura caraterística. Ter 
“Coragem”, segundo John F. Kennedy, significa “manter a classe sob pressão”. Muitos foram, são e serão os feitos 
do Ténis de Mesa da Madeira, com recentes conquistas no panorama nacional de Tiago Li e Mariana Gonçalves 
em singulares, e da dupla Ana Santos/João Reis. A dimensão e altivez dos feitos conquistados ao longo dos anos, 
resultado do esforço de atletas, treinadores, árbitros, dirigentes, clubes e associação não são facilmente 
igualáveis e revelam todo o dinamismo da modalidade. Muitos foram os que contribuíram para o atual nível de 
desenvolvimento da modalidade, pelo que aqui deixamos o nosso melhor agradecimento! 
Com a Missão Olímpica a ser formalmente apresentada, aguardamos com expetativa a participação de Marcos 
Freitas e de Ricardo Faria nos Jogos Olímpicos, que na companhia de João Monteiro, Tiago Apolónia e Lei 
Mendes tentarão elevar bem alto o nome de Portugal. Força e muita Coragem … 
             Paulo Melim  
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Portugal “entra” de fato e gravata 

Falta pouco para começar a aventura dos “Cruzados” nos Jogos Olímpicos de Londres. Marcos Freitas, 
Tiago Apolónia e João Monteiro, acompanhados pelo treinador Ricardo Faria, estão a estagiar em Paris, 
mais concretamente no INSEP — Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance, onde 
permanecerão até 20 de julho. A competição de singulares, que contará com a presença de Marcos e de 
João, começa a 28, enquanto a prova de equipas terá início a 3 de agosto. Os sorteios realizar-se-ão no 
próximo dia 25 sabendo-se que, como Portugal ocupa atualmente a sexta posição do Ranking Mundial e 
a segunda do Ranking Europeu, será o oitavo designado, pelo que evitará automaticamente um dos 7 
países que o precedem nos oitavos de final, nomeadamente China, República da Coreia, Japão, 
Alemanha, Singapura, Hong Kong e Áustria. Uma “boa” notícia, sem dúvida, sem menosprezo pelos 
potenciais adversários nessa eliminatória: Rússia, Suécia, Coreia do Norte, Brasil, Grã-Bretanha, Egito, 
Canadá e Austrália. Lei Mendes, por seu turno, está a preparar-se para os Jogos Olímpicos em 
Barcelona, onde permanecerá até 22 de julho. A primeira jogadora portuguesa a participar nos Jogos 
Olímpicos, com fortes ligações à Madeira, onde representou alguns clubes e casou-se, realizou já um 
estágio na China e está imbuída de continuar a fazer história. 

Os ilustres portugueses que estarão presentes em Londres…  
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Marcos Freitas 3.º no Open do Brasil 

Outro pódio no Rio de Janeiro 

nos encontros iniciais, derrotando os brasileiros Eric Jouti (4-1) e Thiago Monteiro (4-0), até garantir 
presença nas meias finais com um triunfo sobre o indiano Soumyajit Ghosh (4-0). O trajeto do 
madeirense até à final foi interrompido pelo coreano Joo Saehyuk, que fez jus ao seu 10º lugar no 
ranking mundial e estatuto de 1.º cabeça de série. Marcos até esteve a vencer por 2-1, mas não resistiu 
ao estilo defensivo do adversário e perdeu por 2-4. 
Foi, sem dúvida, uma excelente preparação para Marcos Freitas, para além de mais um resultado 
prestigiante para o seu já extenso currículo e que certamente contribuirá para que permaneça como 
melhor português no topo do ranking mundial. Agora, vamos esperar para que o madeirense e os 
restantes olímpicos consigam demonstrar, em Londres, todas as suas potencialidades, alcançando 
lugares de destaque, tanto na prova de equipas como na competição de singulares. Felicidades! 

Marcos perdeu apenas com o 10º do ranking mundial 

Marcos Freitas subiu ao terceiro 
degrau do pódio no Open do Brasil, 
13.ª prova do Circuito Profissional 
da ITTF, disputada no Rio de 
Janeiro. Na cidade que receberá os 
Jogos Olímpicos de 2016, o 
madeirense realizou mais uma 
etapa da sua preparação visando 
Londres 2012, cujo início terá lugar 
dentro de poucas semanas. Muito 
embora o último degrau do pódio 
pareça pouco para quem, no ano 
passado, perdeu apenas na final, a 
verdade é que Marcos Freitas 
esteve em muito bom plano. 
Graças ao seu ranking mundial 
(31.º), o jogador do Pontoise-Cergy 
entrou diretamente no Mapa Final 
e não sentiu grandes dificuldades 
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Open Internacional do Luxemburgo de Jovens 

Eduardo teve direito a grande estreia 

O camaralobense conseguiu chegar à Fase Final, classificando-se no 13.º lugar. Relativamente à restante 
comitiva “tuga”, realce para o triunfo de Jorge Costa (Guilhabreu) em juniores e para os 2.ºs lugares de 
Paulo Silva e Alexandra Pisco (Chaves) em cadetes e mini-cadetes, respetivamente. Mas uma experiência 
internacional que de certeza contribuirá para a consolidação do percurso desportivo destes jovens 
atletas, que muito têm trabalhado para brilhar em várias frentes.  

Eduardo Vieira (São Roque), João Reis (C. Lobos) 
e Tiago Pedra (ACM), bem como o treinador 
Helder Melim (C. Lobos), integraram a comitiva 
nacional que participou, a meados de junho, no 
Open Internacional do Luxemburgo de Jovens. 
João fez equipa com Paulo Silva (Novelense) em 
cadetes e a formação de mini-cadetes foi 
totalmente madeirense, com Tiago e Eduardo. 
Foi precisamente o jogador do São Roque que 
esteve em destaque nesta sua estreia a nível 
internacional. Desinibido, Eduardo alcançou 5 
triunfos em outros tantos jogos na primeira fase, 
garantindo a 1.ª posição no grupo e respetivo 
apuramento ao Mapa Final. O sanroquino logrou 
mesmo atingir a Fase Final, terminando num 
excelente 7.º lugar da geral. 
Tiago também logrou lugar no Mapa Final, muito 
embora tenha ganho apenas 1 dos 5 encontros 
disputado no seu grupo. Não chegou à Fase Final 
e acabou no 17.º posto. Por seu turno, João 
classificou-se no 3.º lugar no grupo de 
apuramento, com 4 vitórias em cinco jogos, o 
suficiente para ganhar posição no Mapa Final.  

Europeu de Jovens com 4 madeirenses 
Mariana Gonçalves (P. Pargo) e João Reis (C. Lobos) foram convocados pela FPTM para os 
Campeonatos da Europa de Jovens, que se realizam em Schwechat (Áustria), e que tiveram o seu 
início no passado dia 13 do corrente mês. Outros dois madeirenses integram a comitiva nacional: 
Helder Melim e António J. Fernandes vão orientar as seleções de cadetes masculinos e femininos, 
respetivamente. A seleção cumpriu um estágio, entre os dias 2 e 9, em Mirandela. 

Eduardo Vieira em ação… 
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Tiago Limpa tudo! 

Campeonato Nacional Individual de Iniciados e Infantis 

Tiago Li foi o grande 
protagonista do 
Campeonato 
Nacional Individual 
de Iniciados e 
Infantis, disputado 
em Lisboa. O jogador 
do São Roque esteve 
verdadeiramente 
imparável e sagrou-se 
Campeão de Iniciados 
nas três variantes que 
disputou: singulares, 
pares e pares mistos. 
Individualmente, 
Tiago revelou-se 
muito forte e nem 
mesmo João Silva 
(Gondomar) 
conseguiu contrariá-
lo na final, perdendo 
por concludentes 3-0.  

Estes mesmos finalistas fizeram dupla em pares masculinos e, naturalmente, não deram hipótese à 
concorrência, destacando-se a subida ao 3.º lugar do pódio de Gonçalo Gomes/Marco Rodrigues (1.º de 
Maio). Já em pares mistos, Tiago jogou ao lado de Maria Matos (Chaves) e também ascendeu ao lugar 
mais alto do pódio após vitória na final por 3-0. 
Para além dos três supracitados, mais 11 madeirenses foram à mesa neste campeonato, sublinhando-se 
as posições no “top 10” de alguns deles, nomeadamente, em iniciados singulares, o 7.º lugar de Cláudia 
Nóbrega (Ponta do Pargo) e o 9.º de Marco Rodrigues, o 10.º posto de Cláudia com Tomás Ferreira 
(ACM) em pares mistos. Nos infantis, Tiago Pedra (ACM) e Alexandre Faria (São Roque) classificaram-se 
nos 5.º e 9.º lugares, respetivamente, enquanto Diana Almeida e Adriana Silva (ambas da Ponta do 
Pargo) garantiram os 5.º e 6.º lugares. Nos pares, Alexandre e Tiago ficaram na 5.ª posição, tal como 
Diana e Adriana, enquanto nos mistos Alexandre e Inês Sousa (CTM Campo) foram sétimos e Tiago com 
Samanta Abreu (C. Lobos) foram nonos. Verónica Leça (Ponta do Pargo), Afonso Câmara (Santa 
Teresinha), em iniciados, Fábio Lourenço e João Alves (Ponta do Pargo), em infantis, realizaram 
prestações meritórias. 

Pódio de pares masculinos: Tiago no topo, Gonçalo e Marco em 3.º 
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Tiago Li nasceu com o Ténis de Mesa no sangue 

«Férias? Queria ir treinar à China!» 

Tiago com as 3 medalhas de ouro ao peito 

Tiago Li é um daqueles miúdos em quem se 
deposita grande esperança enquanto futuro 
jogador de Ténis de Mesa. O seu dom corre no 
sangue, não fosse filho de Li Peng, jogador que 
atuou em diversos clubes da Madeira, e de 
Elena Li, desde há muito ligada à modalidade, 
destacando-se nos últimos anos na arbitragem. 
A irmã Catarina foi a Lisboa puxar pelo mano e, 
embora não jogue, diz que, a haver ligação com 
o Ténis de Mesa, será na arbitragem, seguindo 
as pisadas da mãe. 
Desde sempre jogador do São Roque, Tiago 
começou aos 2 anos a brincar com uma raqueta 
a atirar a bola para a parede, naquela que era a 
sua brincadeira preferida. Curiosamente, o pai 
sempre quis que o filho começasse a jogar aos 6 
anos, mas as lágrimas do rebento convenceram-
no a deixá-lo iniciar-se 2 anos mais cedo do que 
planeava e os resultados estão a demonstrar 
que valeu a pena a insistência… 
 
 
 
 

Ídolo Ma Long 
autografou pólo 
 

Tem como jogadores preferidos o “obrigatório” 
Marcos Freitas mas o seu ídolo é mesmo Ma 
Long e guarda com orgulho um pólo 
autografado pelo chinês. A conquista dos três 
títulos no Nacional de iniciados não foi 
propriamente uma surpresa. «Fiquei muito 
feliz. Já era meu objetivo conquistar o título no 

ano passado, mas como não consegui queria mesmo ganhar este ano, que é o meu último de iniciado. 
Não esperava era ganhar em pares, porque tive parceiros com quem nunca havia jogado», sorriu o 
jovem de 10 anos, bastante humilde nas suas ambições à mesa. «Se fosse possível, gostava de ir à 
China treinar nas férias, mas de qualquer maneira vou lutar sempre para ser um bom jogador». Enfim, 
mais um exemplo de paixão e determinação que de certeza servirá para que este jovem promissor 
atinge outros patamares desportivos ao longo dos anos. 
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«Foi uma grande vitória!» 
Mariana Gonçalves radiante e surpreendida com a conquista do título nacional júnior 

Campeã Regional de infantis singulares, na época 2005/06, curiosamente a mesma de quando alcançou 
o primeiro título nacional. 
Se os títulos regionais individuais continuaram a ser colecionados — cadetes (06/07 e 08/09) e juniores 
(09/10, 10/11 e 11/12), só esta época regressaram os nacionais, com alguma surpresa à mistura. 
«Sinceramente, não estava à espera porque esta época tive pouca rodagem, não joguei muito, não fui 
a nenhum torneio nacional. Isso fez com que fosse para este campeonato sem qualquer pressão e… 
resultou», riu-se, recordando o triunfo na final por 3-0. «Foi uma grande vitória, não só porque não 
esperava, mas sobretudo porque sentia que as pessoas pensavam que eu já “tinha dado o que tinha a 
dar”.» 
Mariana Gonçalves estende o seu exemplo a todos os outros jovens madeirenses. «Mostrei que tenho 
capacidade para ir mais longe, tal como muitos outros jogadores têm, por isso é uma pena que 
ninguém aposte mais em nós, pelo contrário, os apoios parecem estar cada vez mais a diminuir.» 
Apesar de tudo, Mariana garante que não vai desistir da sua modalidade de eleição, até porque, pelo 
menos durante mais algum tempo, não terá de provar nada a ninguém. Talvez inspirar-se nos seus 
jogadores preferidos, o grego Kalinikos Kreanga e a croata Tamara Boros. Mais um exemplo de 
determinação e vontade dos nossos atletas. Nada acontece por acaso. Aproveitemos estes jovens! 

Mariana 
Gonçalves 
começou cedo a 
jogar Ténis de 
Mesa. Aos 5 
anos, chateada 
com os vizinhos 
por estes não a 
deixarem jogar 
com eles, 
porque não 
sabia, foi para o 
São Roque 
aprender. Não 
demorou muito 
a dar nas vistas, 
começando por 
subir aos pódios 
no Regional de 
Iniciados até ser 
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Mariana brilha no Dia de Portugal 
Mariana Gonçalves sagrou-se Campeã Nacional de Juniores 
Femininos. A jogadora da Ponta do Pargo esteve imparável 
no Campeonato Nacional, disputado em Vila Nova de Gaia, 
no passado dia 10 de junho, vencendo todos os jogos de 
forma clara, incluindo a final, frente a Cátia Martins (Ala 
Nun’Álvares), por 3-0. Só no segundo “set” a madeirense 
precisou de ir às vantagens, tendo concluído os outros dois 
com 5 e 6 pontos de vantagem. No Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portuguesas, bem se pode 
dizer que a madeirense viveu um dos seus melhores dias, 
nomeadamente a nível desportivo. 
Para além do título nacional individual, Mariana ainda subiu 
ao pódio para receber a medalha de bronze, juntamente 
com o também madeirense Rodolfo Pedra (independente). 
Rodolfo não foi tão feliz na prova de singulares, em que 
terminou no 17.º lugar, pois foi eliminado logo na segunda 
ronda do Mapa Final por Diogo Chen (Sporting), que viria a 
sagrar-se campeão. João Melim (Sporting do Porto Santo) 
foi o outro madeirense presente, tendo alcançado o 8.º 
lugar da geral. 
Numa época totalmente atípica, em que tudo aconteceu, 
estes atletas voltaram a demostrar as suas potencialidades 
mesatenisticas no panorama nacional. Infelizmente, e ao 
contrário de anos anteriores, a pouca participação em 
provas nacionais impediu e condicionou a prestação de 
vários atletas madeirenses. Vamos espera que na próxima 
temporada tudo seja diferente! 

Mariana Gonçalves conquistou o segundo título  
nacional de singulares da sua carreira 
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Campeonato Nacional Individual de Cadetes 

João e Ana: esta dupla vale ouro! 

segundo lugar em pares masculinos, ao lado de Roberto Fernandes (São Cibrão). Esta dupla perdeu na 
final com Paulo Silva/António Malheiro, por 3-1. 
Na prova de singulares, João Reis foi o melhor classificado entre os madeirenses, ao garantir o 5.º lugar 
na geral, merecendo ainda referência o 10.º posto de Eduardo Vieira. Duarte Mendonça (1.º de Maio) 
foi 27.º. Nos femininos, Ana Santos não foi além da 8.ª posição, Jéssica Nóbrega (Ponta do Pargo) e Sara 
Nunes (Ponta do Sol) quedaram-se pelos 12.º e 15.º lugares, respetivamente.  
Mais uma prova nacional de Ténis de Mesa com madeirenses em destaque, mas como referimos 
anteriormente a pouca rodagem nacional voltou a condicionar as prestações dos menos experientes. 

Ana Santos e João Reis são Campeões  
Nacionais de Pares Mistos 

João Reis e Ana Santos foram os 
madeirenses em maior destaque no 
Campeonato Nacional de Cadetes, 
disputado em Tavira. A dupla do Câmara de 
Lobos sagrou-se Campeã Nacional de Pares 
Mistos, após vitória na final frente a 
António Malheiro (Novelense) e Rita Fins 
(Mirandela). João e Ana demonstraram 
grande concentração ao longo de toda a 
prova e a final foi mesmo muito renhida. 
Depois de terem perdido o primeiro “set”, 
os madeirenses deram a volta ao marcador 
até vencerem por 3-1, triunfando em todos 
os “sets” por 11-9. Ana subiu mais uma vez 
ao pódio, desta feita com a sua colega Joana 
Fernandes, para receber a medalha de prata 
em pares femininos. Na final, as 
camaralobenses foram derrotadas pelas 
transmontanas Rita Fins/Joana Fins. 
Eduardo Vieira (São Roque) também 
regressou “prateado”, ao alcançar o 
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Torneio dos Regionais 

Nelson coroado Rei do Regional 
Cumprindo com a tradição, a ATMM levou a 
efeito o Torneio dos Regionais, prova que veio 
a ser a última do calendário regional. 
Destinado apenas a jogadores que 
competiram nos diversos campeonatos 
regionais de equipas (1.ª, 2.ª e 3.ª Divisões 
Masculinas e 1.ª Divisão Feminina), a prova 
reuniu cerca de 140 jogadores em 
representação de 16 clubes, tendo ainda sido 
disputada paralelamente uma competição 
com atletas filiados mais recentemente. 
Os atletas foram divididos por dois grupos, 
um destinado aos jogadores das duas divisões 
superiores masculinas e outro com os 
restantes. No grupo de nível superior, por 
assim dizer, venceu Nelson Fernandes 
(Canhas) que, apesar de ter jogado na 2.ª 
Divisão, bateu Filipe Conceição (São Roque) 
por 3-0. No 3.º lugar ficou Eduardo Teles 
(Sporting da Madeira). No outro grupo, 
Leandro Vieira (Ponta do Pargo) foi o mais 
forte, vencendo numa final muito renhida 
Bernardo Rebolo (Sporting da Madeira) por 3-
2, depois de ter estado em desvantagem por 
1-2. Na 3.ª posição ficou Rui Vieira (Água de 
Pena). Finalmente, na prova extra, o pódio foi 
tomado de assalto por jogadores do São 
Roque. Miguel Pereira venceu na final Afonso 
Gonçalves (3-0) e ao último degrau do pódio 
subiu Paulo Silva. Assim, chegou o momento 
das merecidas férias que servirão de certeza 
para recuperar o físico e não só, de modo a 
que na próxima temporada todos voltem com 
energias, mais do que suficientes, para 
ultrapassarem os novos e complicados 
desafios que por aí andam... 
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São estes os últimos a sorrir 
Troféus entregues aos Campeões Regionais de Equipas 

Após o Torneio dos Regionais, seguindo a “tradição”, foram entregues os troféus aos clubes Campeões 
Regionais nos diversos escalões: Ponta do Pargo (1.ª Divisão Masculina e 3.ª Divisão Masculina), 
Caramanchão (1.ª Divisão Feminina) e Canhas (2.ª Divisão Masculina). Um momento de consagração 
que simboliza o esforço daqueles que provaram na mesa serem as formações mais fortes dos respetivos 
escalões. 
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Ténis de Mesa visita Estabelecimento Prisional do Funchal 

Serviço para a inclusão social 

Assumindo os seus papeis enquanto Instituições de Utilidade Pública, a Associação de Ténis de Mesa da 
Madeira, a Ponta do Pargo e o São Roque visitaram o Estabelecimento Prisional do Funchal, acedendo a 
um convite endereçado pelo Clube K e à semelhança de iniciativas idênticas que levaram até àquela 
infra-estrutura outras organizações desportivas. 
A comitiva mesatenística, por assim dizer, contou com Juan Gonçalves e Paulo Melim, Presidente e Vice-
presidente da Direção da ATMM, respetivamente, o treinador Ricardo Faria, os jogadores Duarte 
Fernandes e Nuno Henriques, os jovens Alexandre Faria e Eduardo Vieira, todos do São Roque, Gilberto 
Garrido e Ilídio Gonçalves Presidente e Diretor do clube pargueiro, respetivamente, acompanhado ainda 
pelo técnico Hélder Neves e os jogadores Mariana Gonçalves e Vitaly Efimov. 
A visita, que mereceu muita curiosidade dos utentes do EPF, dividiu-se por duas partes. Num primeiro 
momento, realizou-se um workshop sobre a modalidade, com intervenções de Juan Gonçalves e Paulo 
Melim, que incidiram as suas palavras nos aspetos históricos e organizacionais da modalidade na RAM, 
de Ricardo Faria, numa abordagem à recente experiência vivida com o apuramento olímpico, e de 
Gilberto Garrido, na qualidade de líder de uma coletividade com as suas especificidades. 
Depois, como é habitual nestas ações de promoção, houve lugar à realização de uma exibição 
protagonizada pelos vários atletas, assim como de alguns jogos entre os visitantes e os reclusos, com os 
necessários e imprescindíveis conselhos técnicos e táticos dos mais experientes. Em suma, mais um 
contributo do Ténis de Mesa em prol da inclusão social, que se espera que tenha contribuído 
favoravelmente para todos os participantes.   

A apresentação …… e a troca social 


