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CAMPEONATOS REGIONAIS INDIVIDUAIS - CADETES 

  

 
IRMÃOS VAREJÃO SÃO VICE-CAMPEÕES 
 

  

Com organização da Associação de Ténis de Mesa de 
Vila Real e a colaboração do C.T.M.Mirandela, 
realizaram-se na manhã do passado domingo, no 
pavilhão do CTM, na cidade do Tua, os Campeonatos 
Regionais Individuais Transmontanos, para o escalão 
de Cadetes, em ambos os sexos. 
A jogar em casa, os atletas do grémio mirandelense 
não deixaram os seus créditos por raquetes alheias e 
estiveram muito bem, conseguindo estar presentes 
nas duas finais disputadas. 
Começando pelas meninas para dizer que, apesar de 
não ter conseguido o título absoluto, a mirandelense 

Rita Varejão esteve em muito bom nível ao conseguir fazer um trabalho brilhante na fase de grupos, de 
onde se destaca a vitória sobre a vila-realense Sara Rocha por 
3/0, uma atleta dois anos mais velha e com maior  experiência 
adquirida. A Rita continuou em plano de destaque quando na 
meia final, jogada em sistema cruzado, defrontou e bateu a 
flaviense Daniela Moura por 3/2, com os parciais de 8/11, 11/6, 
12/10, 8/11 e 11/7. Na desejada final defrontou a credenciada 
flaviense Alexandra Pisco, tendo perdido por 3/0. Vitória justa 
da Alexandra que teve do outro lado da mesa uma jogadora que 
está a fazer um trabalho notável de esforço e sacrifício para 
conseguir entrar nos patamares da qualidade nacional e 
internacional. Quando a Rita conseguir refrear os impulsos 
naturais e pensar melhor as suas opções de jogo, vai 
definitivamente colocar na mesa todas as suas potencialidades. 
Passando para os rapazes para destacar a excelente prova do 
Pedro Varejão, ao conseguir o segundo lugar na prova. Depois 
da primeira fase e já no mapa final eliminou nos quartos de final 
o Bruno Correia (São Cibrão), na meia final eliminou o seu colega de equipa Daniel Machado por 3/1 e já na 
final perdeu para o vila-realense Francisco Taveira por 1/3, com os parciais de 9/11, 12/10, 5/11, 7/11. 
Pelo lado do Mirandela teve ainda razoável prestação do Daniel Machado, um jovem que teima em não 
impôr as suas qualidades mas que, apesar de tudo, conseguiu a medalha de bronze. O jovem Ruben 
Ricardo, ainda com pouco tempo na modalidade, deixou sinais de franco progresso e boas promessas para 
o futuro. A deceção terá sido o Roberto Fernandes (São Cibrão), por muitos apontado como sendo um dos 
mais talentosos jovens do Ténis de Mesa nacional, numa prova que contou com boa organização da 
Associação transmontana. 

C.T.M.MIRANDELA – Pelo Desporto! Por Mirandela. 
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