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 “Durante o ano de 2021, foram mui-
tas as dificuldades e condicionalismos, 
agravadas pela pandemia mas, fomos ca-
pazes de ir além das nossas expectativas 
e não só conseguimos manter a atividade 
regular em condições de segurança, como 
ainda atingimos resultados desportivos 
notáveis! 
 Contudo, o orgulho maior é a nossa 
capacidade de entreajuda e de construir-
mos uma família que perdurará no tempo. 
Embora nos tenham faltado os abraços, 
perduram os afetos!    
 Feita a travessia de um ano difícil 
mas memorável, chegamos a dezembro e 
o Natal invade os nossos sentidos e es-
treitam-se ainda mais os laços familiares 
e de amizade, valores fundamentais para 
a força e união que conduzem ao sucesso 
coletivo. 
 Mantemos a nossa ambição de fazer 
mais e melhor em 2022. 
 Desejo a toda a família do Ténis de 
Mesa de Mundão e, em particular, aos 
nossos pequenos (grandes) atletas um 
Santo e Feliz Natal e um ano de 2022 
cheio de alegria e sonhos realizados!”  
Fernando Morais. 
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XXII TORNEIO ABERTO DE TÉNIS DE MESA ALA DE NUN’ALVARES DE 
GONDOMAR 

 
 Realizou-se em 13 e 14 de novembro o renomado Torneio do Ala Gondomar. A APEE AE Mundão 
compareceu com os atletas convocados para competirem nas categorias Sub 12, Sub 15 e Seniores. 
 No sábado assistimos a uma boa prestação dos atletas sub12 que mesmo defrontando adversá-
rios experientes em torneios nacionais, jogaram bem, geriram o emocional e fizeram um bom resul-
tado, tanto individualmente como por equipas femininas. Destaque para Ary Aguiar que chegou às 
semifinais!  

 Classificação final em Sub 12: 
 
Femininos:                                          Masculinos: 
10º Leonor Marques                          4º Ary Aguiar 
25º Mariana Rodrigues                     23º Simão Duarte 
 
 A APEE AE Mundão alcançou ainda o 3º lugar em equi-
pas femininas: Diana Oliveira, Leonor Marques e Mariana 
Rodrigues. 
 

 No domingo, realizaram-se as categorias Sub 15 e 
Seniores. Os nossos atletas, que tiveram sorteios difíceis 
no torneio realizado em sistema “mata-mata”, foram elimi-
nados nas primeiras rondas da competição. 
 
*https://anag.converto.pt/torneio-ala-gondomar-2021-tenismesa/  

Campeonato Distrital 
 A equipa "C" da APEE AE Mundão, que joga o Campeonato Dis-
trital de Equipas Seniores, teve dois encontros em novembro. 
 O primeiro do mês numa deslocação ao CSC Orgens, a nossa 
equipa conquistou uma difícil vitória por 2x3.  
 O segundo encontro, realizado na última sexta-feira numa des-
locação ao Cardes, previam-se jogos bastante disputados. Resultado 
final Cardes 4 X 1 AE Mundão. 
   Classificação: 



Taça de Portugal 

 No início do mês a APEE AE Mundão 
encerrou sua participação na Taça de Por-
tugal 2021/2022.  

 Ao defrontar dois dias seguidos a 
mesma equipa, CTM Oliveirinha, no primeiro 
dia para o campeonato nacional e no dia  se-
guinte para a Taça, acabámos eliminados da 
presente edição da Taça. Resultado: APEE 
AE Mundão 1X3 CTM Oliveirinha. 

3 Atletas convocados para o “Seleções do Futuro” 
 Mais três atletas Sub 12 da APEE AE Mundão foram convocados 
para o estágio “Seleções do Futuro”, projeto promovido  pela Federação 
Portuguesa de Ténis de Mesa. Diana Oliveira, Mariana Rodrigues e 
Ary Aguiar juntar-se-ão a mais nove atletas de outros clubes para al-
guns dias de treinos intensivos com a supervisão dos treinadores da Se-
leção de Jovens de Portugal. 
 Decorrerá no Centro de Alto Rendimento — CAR, em V. Nova de 
Gaia, entre os dias 17 a 21 de dezembro de 2021. 
 Boa sorte miúdos! 

II Estágio do Projeto “Norte Interior” 
 
 Decorreu, em Mundão, no dia 
21 de novembro o 2º estágio do Pro-
jeto “Norte Interior”. Contou com a 
participação de 50 mesatenistas, 
neste projeto que visa reunir jovens 
atletas dos clubes transmontanos e 
da APEE AE Mundão. 

I Torneio Circuito Challenge Mozelos 
 
 Decorreu no fim de semana de 13 e 14 de no-
vembro, no Pavilhão Municipal de Mozelos, o I Tor-
neio do Circuito Challenge. Foram ao evento repre-
sentando a APEE AE Mundão os atletas: António 
Silva, João Sequeira e Paulo Cruz.  

 Paulo Cruz que participa neste 
Circuito no “Escalão 3”, teve uma 
ótima prestação neste I torneio e 
ficou em 5º classificado. 
 
 Os atletas 

João Sequeira e António Silva, 
que competem no “Escalão 1”, 
tiveram também uma boa parti-
cipação e garantiram um 16º e 
29º respetivamente. 
 
*https://fptm.pt/noticias/resultados-finais-do-i-torneio-
circuito-challenge-mozelos/ 



CAMPEONATOS NACIONAIS 
 

 

Tabelas Campeonatos FPTM 
 
 

2ª Divisão de Honra – Zona Centro 2ª Divisão Nacional – Zona Centro Norte 
  
Neste mês a equipa “A” entrou em ação três 
vezes.  
 No princípio do mês deslocámo-nos a 
casa do fortíssimo e favorito CTM Oliveiri-
nha. Perante um jogo que se antevia muito 
complicado, a nossa equipa apresentou-se um 
tanto ou quanto apática e pouco conseguiu 
fazer para criar dificuldades aos adversá-
rios. Resultado final 4x0 a favor do CTM Oli-
veirinha.  
 Já no segundo encontro de novembro, 
recebemos em casa a equipa do ACR Saave-
dra Guedes. Ambas equipas apresentaram 
muita qualidade técnica e garra em busca da 
vitória, que foi para o Saavedra Guedes por 
3x2, depois de um último jogo bem acirrado. 
 No último fim de semana deslocámo-nos 
a casa d’Os Uga – ADC Egas. A equipa contou, 
neste jogo, com o jovem Simão Marques que 
integra a equipa "B". A nossa equipa venceu o 
encontro por 3x2. 

  
 A equipa “B” no mês de novembro dispu-
tou 2 jornadas. 
 O primeiro encontro contra a equipa do 
AR Canidelo, em casa, sofremos a derrota 
por 2x3 num jogo muito difícil em que a ex-
periencia “falou mais alto” nos pontos decisi-
vos. 
 O segundo encontro, ocorrido no último 
sábado, perdemos contra a equipa ainda in-
victa do AR Canidelense por 0X4. 
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ATLETA DO MÊS 
                                                              por Miguel Ventura 

Ary Aguiar 

“Preparação, concentração e determinação para agir. Dessa forma o alvo será 
atingido.”, José Paiva - psicólogo 
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Gonçalo Fialho 
05/12 

António Silva 
08/12 

João Sequeira 
14/12 


