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 “A primeira edição do Jornal do Ténis 
de Mesa da APEE AE Mundão é o lugar e o 
momento para um sentido e profundo agra-
decimento. 
 Sentido e profundo agradecimento, às 
famílias que nos confiam os seus filhos, os 
nossos atletas - Bem-Haja! 
 Sentido e profundo agradecimento, a 
todos os nossos atletas que nos confiam a 
sua formação e desenvolvimento – Bem-
Haja! 
 Sentido e profundo agradecimento, 
aos nossos treinadores e colaboradores 
que de forma desinteressada nos dedicam 
o seu tempo e nos engrandecem – Bem-
Haja!  
 Sentido e profundo agradecimento às 
Entidades (Câmara Municipal de Viseu, 
Junta de Freguesia de Mundão, Agrupa-
mento de Escolas de Mundão) que confiam 
no nosso trabalho e nos apoiam – Bem-Haja! 
 Sentido e profundo agradecimento, 
aos nossos patrocinadores que nos permi-
tem continuar a melhorar as condições e a 
garantir o futuro – Bem-Haja! 
 Esperamos continuar a merecer a vos-
sa confiança: Bem-Haja a todos e a cada 
um de vós!! “ Fernando Morais, Presidente 
APEE AE Mundão 
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APEE AE MUNDÃO SEGUE NA TAÇA DE PORTUGAL 
 

 
Neste mês de outubro a equipa do APEE AE Mundão 
apurou-se para 3ªeliminatória da Taça de Portugal/ 
Jogos Santa Casa.  
A equipa formada pelos atletas: Diogo Rodrigues, Mi-
guel Pereira e Miguel Ventura, deslocou-se à casa do 

ACR Valdágua, no dia 05 de outubro. O encontro terminou com o placard «Valdágua 1 x 3 
Mundão», mas com parciais de jogos bem apertadas devido aos atletas de ambas equipas 
apresentarem um bom nível. 

Vale  destacar o fato histórico para o AE Mundão que pela primeira vez chega a uma 3ª 
eliminatória da Taça de Portugal! 

 

I ESTÁGIO “PROJETO NORTE INTERIOR” 
 O projeto “Norte Interior” surge da vontade dos clubes da ATM 
Vila Real (CTM Mirandela, Club Vila Real, CTM Vila Real, CCR Arrabães) 
com o patrocínio desta, e com o clube convidado APEE do AE Mundão, 
por se identificarem com o projeto e reconhecerem o trabalho de quali-
dade desenvolvida por este, em criar e desenvolver um jogador tipo da 
região. Com este projeto pretende-se cimentar o lugar de destaque que 
estes clubes ocupam no panorama da formação do Ténis de Mesa Nacio-
nal. O projeto englobará atletas sub 12, de ambos os géneros, tendo co-
mo coordenador geral o prof. Isidro Borges de Mirandela, como subcoor-
denadores os prof. Rodrigo, Marco Aguiar e Pedro Honrado e com enqua-
dramento técnico pelos diversos técnicos dos clubes intervenientes. Fun-

cionará em estágios regulares organizados em Mirandela, Mundão e Vila Real provendo não só a 
componente mesa-tenística como a interação social e troca de experiências entre técnicos. 
 A primeira concentração decorreu em Mirandela no dia 17 de outubro com a participação 
de 42 atletas e 11 treinadores. A segunda está marcada para o dia 21 de novembro em Mun-
dão. 



CAMPEONATO DISTRITAL 
SENIORES 

 
Arrancou o campeonato distrital seniores 

da ATMDV no dia 30. 
Jogo realizado na sexta-feira as 20h no 

pavilhão da escola de Mundão contra a experien-
te equipa dos A.H.B.V. SEIA. 

A aposta da nossa equipa “C” é colocar dois 
atletas da nossa equipa de formação para jogar 
com os seniores e com esta perspetiva nossos 
jovens disputaram este primeiro encontro. Com-
posição da equipa C: Ary Aguiar, Diogo Morais e 
Paulo Cruz. 

Nossa equipa conquistou uma importante 
vitória por 3x2. 

Força Mundão! 

 
TORNEIO DE ABERTURA DA ATMDV 

 
 Neste mês ocorreu o primeiro torneio da época 2021/2022, 
em Resende, promovido pela Associação de Ténis de Mesa de Vi-
seu. A AE Mundão compareceu ao evento com sua formação que 
já estava bastante ansiosa por competições. 
  O torneio decorreu ao longo do dia com jogos bastante dis-
putados e algumas felizes supresas no desempenho dos nossos 
atletas. 
Resultado Final: 
 Em Sub 10 Masculinos, Maksym Soltys alcançou o 2º lugar e 
Afonso Silva que conseguiu a 3ª posição. 

 Em Sub 12 Femininos, título para a Mariana Rodrigues, secundada pela Maria Marques e 7º lu-
gar conseguido por Beatriz Couto.  
 Em Sub 15 Femininos, 1º e 2º lugares para a Linda Leitão e Leonor Marques respetivamente.  
 Nos Sub 15 Masculinos, título para Diogo Morais e 3º lugar do pódio para Ary Aguiar.  

MIGUEL PEREIRA NOMEADO 
PARA ATLETA DO ANO 

 
 
 
 
 

 
Na Gala de Desporto da Associação Aca-

démica da Universidade da Beira Interior 
(AAUBI) nosso atleta Miguel Pereira foi nomea-
do para melhor atleta do ano. Muito merecido, 
visto seu percurso no ténis de mesa seja univer-
sitário, seja no federado. 

Parabéns Miguel!!! 



CAMPEONATOS NACIONAIS 
 

 

TABELAS CAMPEONATOS FPTM (30/10/2021) 
 
 

2ª Divisão de Honra– Zona Centro 2ª Divisão Nacional– Zona Centro Norte 

 Neste mês a equipa “A” do AE Mundão, 
na qual alinham os atletas: Diogo Rodrigues, 
Miguel Pereira e Miguel Ventura, iniciaram 
muito bem as disputa da divisão de Honra do 
campeonato nacional, que para esta época, se 
antevê muito difícil, com equipas de muita 
qualidade e que no final se definirá em deta-
lhes. 
 Foram dois encontros em outubro com 
os clubes: C. Campismo SJ da Madeira e o CA 
Madalena. No primeiro encontro a nossa 
equipa deslocou-se a São João da Madeira e 
trouxe uma importante vitória cujo placard 
final foi C. Campismo SJ da Madeira 0X4 AE 
Mundão. Já no segundo encontro do mês, re-
cebemos “em casa” a equipa do CA Madalena,  
com jogos bastante equilibrados, nossa equi-
pa conseguiu uma importantíssima vitória por 
3x2.  

 Iniciou-se o campeonato nacional da 2ª 
Divisão– Zona Centro Norte com a equipa “B” 
do AE Mundão que se compõe pelos atletas: 
António Silva, Diogo Rodrigues, Gabriel Je-
sus, João Sequeira, Rodrigo Jesus e Simão 
Marques.  
 No primeiro encontro desta temporada,  
no dia 09, a nossa equipa deslocou-se a casa 
da fortíssima equipa do Ginásio Valbom “B”. 
Num encontro que já se antevia muito difícil 
nossa jovem equipa perdeu por 4X1. 
 O segundo encontro da divisão, no dia 
16 de outubro, realizou-se “em casa” e rece-
bemos a experiente equipa da ARC Ponte 
Nova. Foram jogos complicados para nossos 
jovens atletas, mas conquistamos a vitória 
com o placard de 4X1.  
 Já no dia 30, a equipa foi a casa do LFC 
Lourosa e conquistou a vitória por 3x2, num 
encontro com jogos muito disputados. 

Próximo mês seguimos fortes em busca dos objetivos! Força Mundão!  
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ATLETAS DO MÊS 

                                            por Miguel Ventura 

Linda Leitão 

Maria Marques 

Diogo Morais 

Mariana Rodrigues 

“...a beleza dos jovens é a força e a motivação...” (provérbio, autor desconhecido) 
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