O Torneio Transmontano organizado pela Associação de Ténis de Mesa de
Vila Real, é a confirmação do sucesso conquistado por este magnífico evento
desportivo. Uma iniciativa da Associação de Ténis de Mesa de Vila Real, que
conquistou um grande prestígio no seio da modalidade e do sistema desportivo
português, reconhecido pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.
Uma grande dinâmica que está a guindar o Ténis de Mesa nacional para os
patamares mais altos ao nível mundial.
Uma realidade, onde a parceria com as Câmaras Municipais é fundamental para a concretização de
mais este passo.
Em Vila Real, particularmente, tem sido marcante o investimento do Município, a avaliar pela melhoria das condições
para a prática desta modalidade. Uma palavra de reconhecimento à Câmara e ao Pelouro do Desporto e Juventude
pelo trabalho que estão a desenvolver.
Esta competição oficial, a contar para o ranking nacional dos atletas Iniciados, Infantis, Cadetes e Juniores de ambos os
sexos, é um momento importante para o ténis de Mesa e para o desporto nacional. Assumiu-se a partir da primeira
edição como um dos principais eventos da modalidade em Portugal. Um estatuto que se deve à capacidade
empreendedora da ATM de Vila Real.
Uma associação desportiva que tem uma intervenção muito diversificado. Desde as ações inseridas no projeto Ténis de
Mesa Vai à Escola, a realização de ações de formação integrados no Plano Nacional de Formação de Treinadores,
sustentada pela parceria com a UTAD. O Ténis de Mesa Adaptado é uma preocupação inclusiva do desporto dos
nossos dias, não descurando o desporto para todos, numa dinâmica mais informal, através da organização de
atividades de Lazer.
Em meu nome pessoal, em nome da equipa do Serviço de Vila Real e do IPDJ nacional, felicitamos a direção da ATM
Vila Real pela organização do torneio, assim como a todos os/as atletas, treinadores/as, árbitros/as e dirigentes,
desejando os maiores sucessos desportivos, com muito fair- play, muito convívio e alegria.
Fortes Saudações desportivas
Dr. Manuel Barros
Diretor Regional do Norte do IPDJ

Ainda somente na 2ª edição, o Torneio Transmontano organizado pela sempre
ativa Associação de Ténis de Mesa de Vila Real, tornou-se já numa das mais
prestigiadas competições a contar para o ranking nacional dos atletas. Numa
Associação que se tornou numa das principais dinamizadoras da modalidade
em Portugal e dos principais projetos da Federação Portuguesa de Ténis de
Mesa, este torneio veio completar e melhorar o plano de atividades da ATM
Vila Real que já engloba frequentes ações inseridas no projeto Ténis de Mesa
Vai à Escola, a realização de ações de formação integrados no Plano Nacional
de Formação de Treinadores sempre em parceria com a UTAD assim como atividades na área do Ténis de Mesa
Adaptado e do Lazer.
Para que este sucesso fosse possível, e como sempre acontece em projetos semelhantes, a parceria com a Camara
Municipal de Vila Real foi fundamental para a concretização de mais este passo, já que os contantes melhoramentos
realizados no Pavilhão dos Desportos da cidade são fundamentais para a prática do ténis de mesa.
A capacidade de iniciativa e respetiva competência de direção da ATM Vila Real fez o resto, e aí temos o II Torneio
Transmontano de Ténis de Mesa, prova que conta para o ranking nacional dos atletas Iniciados, Infantis, Cadetes e
Juniores de ambos os sexos.
A FPTM congratula toda a direção da ATM Vila Real pela organização do torneio e aproveita para dar as boas vindas a
todos os jogadores/as, treinadores/as, árbitros/as e dirigentes ao II Torneio Transmontano, desejando-lhes que consigam
atingir os seus objetivos desportivos levando simultaneamente boas recordações deste fim de semana.
Melhores saudações mesa-tenistas.
Pedro Moura
Presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa

Após o sucesso da primeira edição, que decorreu em 2015, foi com muita satisfação que
tomamos conhecimento da intenção de A.T.M.V.R. - Associação de Ténis de Mesa de Vila Real
de promover o segundo Torneio Transmontano de Ténis de Mesa. O Pavilhão dos Desportos de
Vila Real voltará a ser, assim, o espaço de encontro de tantos atletas desta modalidade em franca
expansão. Mais uma vez, dezenas de clubes e centenas de atletas visitarão a nossa cidade,
conhecerão um pouco melhor tudo o que de melhor temos para oferecer ao mundo, usufruirão
dos nossos equipamentos desportivos modernos e bem equipados e, principalmente, terão
contacto com as gentes fantásticas de Vila Real. Esta troca de experiências torna-se ainda mais importante devido ao
facto de se tratarem de atletas dos escalões de formação.
Uma palavra especial para os atletas Vila-realenses que se têm destacado no Ténis de Mesa. Para o seu sucesso muito
têm contribuído os clubes que, de uma forma empenhada, têm apostado na formação dos seus atletas e na criação das
melhores condições para a prática da modalidade. Para além destes, também os atletas e as suas famílias tem tido um
papel importantíssimo, bem como a própria Associação de Ténis de Mesa de Vila Real, apoiando os seus clubes
associados.
O Município de Vila Real, dentro daquilo que são as suas competências, mas também as suas limitações orçamentais,
tem procurado ser um parceiro desta Associação e um facilitador do crescimento da modalidade na nossa região. Este
torneio é um bom exemplo de que o empenho de todos é a fórmula essencial para que as coisas aconteçam.
Esperamos, por isso, que esta segunda edição seja coroada novamente de grande sucesso e que mais uma vez todos
se divirtam muito no Torneio Transmontano de Ténis de Mesa.
Engº. Rui Santos
Presidente da Câmara Municipal de Vila Real

O desporto é um elemento-chave no desenvolvimento estratégico do Peso da Régua. O trabalho
consolidado pelos Clubes e Associações desportivas é, por isso, fundamental na prossecução deste
projeto coletivo.
A representatividade do Peso da Régua no II Torneio Transmontano de Ténis de Mesa é
exemplificativa da dinâmica desportiva existente no concelho. O trabalho das Associações e dos
Clubes e a dedicação dos nossos atletas são motivo de orgulho para o Município do Peso da Régua.
É neles a nossa aposta.
O II Torneio Transmontano de Ténis de Mesa será mais uma oportunidade para vestir a camisola e conquistar um bom
resultado, elevando o nome do Clube e do concelho que representam.
O Município do Peso da Régua felicita a Associação de Ténis de Mesa de Vila Real pela organização da segunda edição
do Torneio Transmontano de Ténis de Mesa e dá as boas-vindas aos participantes, esperando que os resultados
premeiem o trabalho de cada Clube e dos seus atletas.
Eng. Nuno Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua

Acreditamos que o desenvolvimento económico-social de um povo se consegue com paixão, cultura e
conhecimento.
A paixão que reinava em Santa Marta nos anos 70 e 80 pela sua robustez e intensidade, era
simplesmente avassaladora. Jogava-se “pingue-pongue” em todos os lugares e utilizavam-se todo o tipo
de mesas: de jantar, de café, balcões e muitos espaços razoavelmente planos. Tudo servia para se
praticar esta distinta e, à altura, arrasadora modalidade - o Ténis de Mesa.
Recordo com saudade, as prestações de alguns penaguienses que foram campeões distritais, o clube
referência dessa época – o Centro Cultural e Desportivo de Lobrigos e o saudoso dirigente José Ribeiro, seu principal
impulsionador. Grandes vitórias. Momentos inolvidáveis.
Nesses distantes anos, esta modalidade transformou-se num importante meio de desenvolvimento sociocultural. As
vivências e partilhas entre pessoas de diferentes culturas, a promoção de Santa Marta e as oportunidades únicas de
calcorrear o país, de norte a sul, tornou o Ténis de Mesa um bastião cultural que ainda hoje temos nas nossas memórias,
bem como as inúmeras amizades construídas nesse tempo que, felizmente, perduram.
Hoje, a capacidade e competência patenteadas pela Associação de Ténis de Mesa de Real, aportam reconhecidamente
- o conhecimento -, garante de qualidade e sucesso.
É esse conhecimento que queremos partilhar, colaborando e participando para a construção de oportunidades de
formação para as crianças e jovens penaguienses.
E é, por isso, com gosto e muito entusiasmo, que o Município de Santa Marta de Penaguião se associa como parceiro na
realização do evento – II Torneio Transmontano de Ténis de Mesa-.
Força e muito sucesso.
Dr. Luís Reguengo Machado
Presidente da Câmara Municipal de Stª. Marta de Penaguião

É com enorme satisfação que o município de Mesão Frio volta a associar-se, por meio do seu apoio
e pelo segundo ano consecutivo, à realização do Torneio Transmontano de Ténis de Mesa.
Consideramos que é importante apoiar o associativismo desportivo, nomeadamente a Associação de
Ténis de Mesa de Vila Real, distrito a que pertence o concelho de Mesão Frio.
O nosso município reconhece o papel insubstituível das associações e dos clubes desportivos na
promoção da prática desportiva e, ao longo de várias épocas, tem procurado acompanhar a evolução
deste sistema, atribuindo apoios a modalidades como o futebol, o trail running, o desporto automóvel, o BTT e o Ténis de
Mesa.
Com este apoio, pretendemos proporcionar as devidas condições a todos os praticantes de Ténis de Mesa, ambicionando
resultados meritórios e recompensadores, para que este evento e os seus participantes possam ser uma referência na
região ou até mesmo no país.
À Associação Ténis de Mesa de Vila Real, o meu reconhecimento pela organização deste torneio. Faço votos para que
o evento alcance o sucesso do ano anterior e que os resultados finais alcançados sejam os mais desejados.
Dr. Alberto Monteiro Pereira
Presidente da Câmara de Mesão Frio

É com satisfação que Lamego apoia a realização do II Torneio Transmontano de Ténis de Mesa,
uma modalidade desportiva acarinhada por gerações sucessivas de lamecenses e que eleva bem
alto os valores do desporto e da juventude.
Estou certo que a realização desta competição integrará o “cabaz” de êxitos desportivos que a
Associação de Ténis de Mesa de Vila Real já nos habituou, projetando a imagem desta modalidade
na região onde a prova é organizada.
Sempre afirmei que uma sociedade é tão mais próspera e justa quanto mais ativas e estimulantes são as principais
organizações em que se associa a comunidade. Neste contexto, esta coletividade é um bom exemplo do melhor que o
associativismo tem concretizado no Interior Norte do país.
Desejo, por isso, que ganhem os melhores e que o desportivismo e o fair-play sejam uma constante!
Por último, quero, em nome da Câmara Municipal de Lamego, felicitar as entidades parceiras na organização do II Torneio
Transmontano de Ténis de Mesa pelo trabalho desenvolvido em prol do ténis de mesa português, cujos dirigentes,
colaboradores e atletas, através de um trabalho sério e perseverante, empenham-se na implantação de um projecto
desportivo de excelência.

Eng. Francisco Lopes
Presidente da Câmara Municipal de Lamego

O Ténis de mesa é um dos desportos que mais tem evoluído em Portugal, prova disso são os
excelentes resultados e prémios internacionais que temos obtido nesta modalidade.
O Município de S. João da Pesqueira ciente da importância do Desporto como pilar para um estilo de
vida saudável e também para a promoção de uma cidadania ativa, onde valores como a solidariedade,
a tolerância, o respeito, a luta contra a descriminação - género, deficiência ou raça e outros tantos
valores emergentes nas sociedades democráticas e os quais nos competem promover e defender
enquanto autarcas, não poderia deixar de se associar a um evento desportivo de referência, que se realiza na região,
como é o caso deste II Torneio de Ténis de Mesa Transmontano. Durante os dois dias do evento será possível aos
visitantes, para além de assistirem aos jogos desta competição, também descobrirem uma região com tanto para oferecer.
Espero que também com o nosso contributo, seja mais uma edição de sucesso para este evento.
Dr. José Tulha
Presidente da Câmara de S. João Da Pesqueira

O ténis de mesa foi inventado no Reino Unido, mais precisamente na Inglaterra no século XIX onde
era conhecido como ping-pong, até se tornar uma marca registada e por isso mudou-se o nome na
Europa para ténis de mesa, sendo o nome ping-pong atualmente usado apenas para fins
recreativos. É um dos desportos mais populares do mundo em termos de número de jogadores. É
conhecido como sendo o desporto com o tipo de bola mais rápida do mundo.
Este evento desportivo, organizado pela Associação de Ténis de Mesa de Vila Real, tem que ser justamente considerado
como um dos torneios com mais prestígio na nossa Região. O crescente número de equipas e de atletas participantes
dizem bem do prestígio que o mesmo já conquistou, envolvendo alguns dos maiores clubes portugueses. Sendo um
torneio vocacionado para os escalões jovens, constituí uma forma única de promover a Região do Douro junto de um tão
grande conjunto de dirigentes, treinadores, atletas e respetivas famílias.
Efetivamente, a relevância deste II Torneio Transmontano de Ténis de Mesa vai muito para além do plano desportivo,
constituindo uma grande festa comunitária que mexe com toda a Região.
Em meu nome e em nome do Município de Murça endereçamos votos de enorme sucesso na realização do mesmo, à
entidade organizadora bem como a todos os participantes envolvidos.
Dr. José Maria Costa
Presidente da Câmara Municipal de Murça

É com grande orgulho que vejo meus concidadãos lançaremse numa empresa tão árdua, como é levar a cabo uma prova
à escala nacional, envolvendo centenas de praticantes.
Sempre que nos é possível, apoiamos estas iniciativas que, como é sabido, ocupam saudavelmente os
nossos jovens, ajudando-os a materializar os seus sonhos e, sobretudo, desviando-os de atividades por
vezes nocivas.
Igualmente a vida económica de Vila Real beneficia com a vinda de centenas de atletas e familiares oriundos de todo o
país.
Para além disso a Associação de Ténis de Mesa de Vila Real, tem demonstrado, ano após ano, que consegue fazer muito
com pouco e qualquer pequeno apoio que se lhe proporcione terá garantia de um elevado multiplicador no beneficio
social.
A todos os que participam na prova vindos do Sul, Centro, Norte e Ilhas, desejo uma muito boa estadia, com êxitos
desportivos e também com o usufruto deste “Reino Maravilhoso”.
Dr. Francisco Rocha
Presidente Freguesia de Vila Real

Com a criação de condições de trabalho nestes últimos treze anos e com o
aparecimento de um conjunto de campeões e ótimos atletas nos escalões de
formação, a Associação de Ténis de Mesa de Vila Real, é considerada uma
das mais prestigiadas da modalidade.
Com a realização do I torneio Transmontano de Ténis de Mesa, a região, com
o apoio de três autarquias e outras entidades, deu o pontapé de saída para
as novas realizações, e hoje podemos afirmar, com satisfação, que o exemplo deu bons frutos para a concretização do II
Torneio com a participação de mais autarquias, mas esperamos que o futuro seja mais determinante. É necessário mais
atenção ao trabalho desenvolvido por voluntários.
A qualidade das organizações desportivas da Associação Ténis de Mesa de Vila Real são a garantia de continuar a ter
os melhores atletas da modalidade no II Torneio Transmontano, nos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2016.
O Município de Vila Real, como parceiro da Associação de Ténis de Mesa de Vila Real, na pessoa do seu Presidente
Engº Rui Santos e do vereador do desporto, Prof. José Maria Magalhães, tem sabido criar as condições necessárias para
um crescimento efetivo da modalidade por parte dos clubes da nossa Associação. Continuamos sempre à espera de mais
apoios, pela qualidade do trabalho desenvolvido por todos.
À Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, que desde a primeira hora tão bem soube apoiar a Associação de Ténis de
Vila Real, nas suas várias iniciativas, é necessário senhor Presidente, criar novos incentivos económicos para apoiar os
nossos clubes. Acredite, senhor Presidente, que o voluntariado está a ficar muito cansado. Aos Dirigentes, Árbitros,
Técnicos, Atletas e familiares as nossas melhores Saudações desportivas com uma ótima estadia na cidade de Vila Real.
Eng. Joaquim Pinto
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da FPTM

A Associação de Ténis de Mesa de Vila Real tem vindo a crescer de forma sustentada, tanto no
que que se refere ao número de atletas/clubes filiados, como no que respeita ao prestígio
consolidado junto das suas congéneres.
O apoio aos nossos clubes filiados, dentro das nossas reduzidas capacidades, é uma constante,
e vai desde a total isenção do pagamento da filiação de atletas nas classes de formação Iniciados, Infantis e Cadetes -, passando pela inscrição gratuita em todas as provas associativas
e terminando com a distribuição de prémios monetários aos clubes, de acordo com as suas
classificações nos Campeonatos Regionais e Nacionais.
No Pavilhão de Desportos de Vila Real temos em funcionamento um espaço totalmente por nós apetrechado, onde
diariamente decorrem treinos de atletas federados e também de todos quantos pretendam praticar a modalidade na sua
vertente de lazer, sem qualquer custo. Tudo isto só é possível graças ao protocolo que mantemos com a autarquia
vilarealense, que nos tem dispensado apoio incondicional sempre que solicitado.
Em 2015 organizámos o I Torneio Transmontano respondendo à vontade manifestada pelos nossos clubes, que
pretendiam ter uma prova nacional para cá do Marão. Globalmente o Torneio teve nota muito positiva, o que nos estimulou
para o lançamento desta segunda edição.
Iremos colocar na sua organização o maior empenho e rigor, para que centenas de atletas e dezenas de clubes de Norte
a Sul, do Continente às Ilhas, mais uma vez dêem por bem empregue a vinda a Trás-os-Montes.
É legítimo esperar que quem quer vir pelo desporto, também possa usufruir do “Reino Maravilhoso” de Torga, sendo que
precisamos do apoio de um número cada vez maior de Municípios pois, como se compreende, todos ganharemos com
estas realizações.
O nosso obrigado a todos os clubes e atletas participantes, com votos de uma boa estadia, e aos Municípios envolvidos
que, com o seu apoio, irão ajudar a crescer esta prova, afirmando-a como um evento de referência no calendário do Ténis
de Mesa nacional.

Por último não podemos deixar de lamentar e de nos expressar publicamente contra o Regulamento de Torneios Abertos
em vigor, ao permitir a realização de Torneios Classe B em simultâneo com Torneios Classe A. Não é bom para as
organizações, não é bom para os atletas, não é bom para o nível dos torneios e, estamos certos, não é bom para ninguém!
Assim, salvo melhor opinião, julgamos muito importante e urgente repensar o atual Regulamento, ouvindo sempre as
opiniões de quem, de forma árdua, anónima e desinteressada, trabalha para elevar o nível dos Torneios Abertos, em
particular, e do Ténis de Mesa em geral.
Como disse a nossa estrela transmontana, João Geraldo, num encontro de homenagem prestada pela nossa Associação,
quando aconselhou os jovens valores a “jogar sem medo “, nós também, sem medo, procuraremos cada vez mais e
melhor, para os nossos atletas, para o Ténis de Mesa e para a Região.
Queremos, no futuro, um Grande Torneio com estrelas nacionais e internacionais. E o futuro está já ali!
Direção da Associação de Ténis de Mesa de Vila Real

I TORNEIO TRANSMONTANO DE TÉNIS DE MESA
21 e 22 - fevereiro - 2015
CLASSIFICAÇÕES INDIVIDUAIS
Iniciados Femininos

Iniciados Masculinos

1ª - Inês Gonçalves CTM Mirandela

1º - Silas Monteiro CCR Arrabães

1ª - Sílvia Santos

2ª - Inês Salgado

2º - Duarte Parreira Vit. Setúbal

2ª - Patrícia Santos Sporting CP

CTM Mirandela

3ª - Matildde Pinto CTM Mirandela
Beatriz Rocha CP Oliveirinha

Cadetes Femininos

3º - Rafael Kong

Infantis Femininos
CTM Mirandela

CTM Mirandela 3º - Inês Gonçalves CTM Mirandela

Afonso Queirós CCR Arrabães

Cadetes Masculinos

Inês Salgado

CTM Mirandela

Juniores Femininos

Iniciados Masculinos
1º - David Bessa

A Madalena

2º - João Silva

A Gondomar

3º - Silas Monteiro

CCR Arrabães

Alexandre Queirós CCR Arrabães

Juniores Masculinos

1ª - Raquel Martins A Gondomar

1º - José Francisco V Setúbal

1ª - Raquel Andrade GDCS Juncal

1º - Gonçalo Amorim

J. Sanguedo

2ª - Rita Varejão

CTM Mirandela

2º - Tiago Li

2ª - Patrícia Maciel GDCS Juncal

2º - Diogo Amorim

A Madalena

3ª - Inês Batista

CTM Mirandela

3º - Gonç. Brandão Oliveirinha

3º - Joana Fins

3º - José Francisco

V Setúbal

Liliana Esteves CTM Chaves

S. Roque

Daniel Monteiro L Lourosa

CTM Mirandela

Alexandra PiscoCTM Chaves

Duarte Mendonça S Roque

CLASSIFICAÇÕES EQUIPAS
Iniciados Femininos

Iniciados Masculinos

1ª - CTM Mirandela

1º - CCR Arrabães

2ª - Lusitânea Lourosa
3ª - CCR Arrabães

Cadetes Femininos

Infantis Femininos

Iniciados Masculinos

1ª - CTM Mirandela

1º - CCR Arrabães

2º - Club Vila Real

2ª - Sporting CP

2º - CA Madalena

3º - CTM Mirandela

3º - AV Lamego

3º - AAA Guilhabreu

Cadetes Masculinos

Juniores Femininos

1º - CA Madalena

2ª - CTM Chaves

2º - Lusitânea Lourosa

2º - Vitória de Setúbal

3ª - Ala Gondomar

3º - CP Oliveirinha

3º - AAA Guilhabreu

VENCEDOR ABSOLUTO

1ª - CTM Mirandela

Juniores Masculinos

1ª - CTM Mirandela

1º - S. Roque

CTM MIRANDELA

