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André Lima foi o ‘rei’  
na ‘estreia’ do Rackteball 
André Lima foi o grande vencedor 
do I Torneio Internacional de 
Rackteball da Madeira que teve lu-
gar nos courts do Galo Active, no 
passado fim-de-semana. 

Com uma forte adesão do público 
o campeão nacional derrotou na fi-
nal o inglês Simon Martin por 2-0 e 
mostrou o porquê de ser o melhor 
jogador português da actualidade. 
Numa partida intensa e com pontos 
muito longos, o atleta portuense 
mostrou nervos de aço e fechou um 
encontro bem disputado pelos par-
ciais de 11-9 e 11-6. 

André Lima soube tirar partido da 
sua superior condição física e pro-
longou os pontos ao máximo sem-
pre que tal era possível, colocando 
grandes dificuldades ao jogador in-
glês que não conseguia desequili-
brar com ‘winning shots’ como ha-
via feito até à final.  

O sempre importante primeiro 
jogo revelou-se decisivo e o parcial 
de 11-9 favorável ao campeão portu-
guês acabou sendo um golpe duro 
de mais para Simon Martin. O joga-
dor inglês acusou o desgaste e não 
mais recuperou, com André Lima a 
controlar o segundo e último set, 
acabando por fechar a partida com o 
parcial de 11-6.  

Uma grande vitória para o núme-
ro do ranking nacional que assim 
inscreve o seu nome como o primei-
ro vencedor da primeira edição do 
Torneio Internacional de Racketball 
da Madeira. 

Foram dois dias de muito 
racketball, onde foram disputados 
mais de 40 jogos de grande intensi-
dade, emoção e com alguns surpre-
sas nos resultados finais.  

O facto de esta ser uma modalida-
de muito recente na Região e que 
começa agora a dar os primeiros 
passos não impediu que os melhores 
jogadores insulares de squash tives-
sem uma representação digna de re-
gisto, com especial destaque para o 
quarto lugar de Ricardo Sardinha e 
para o sexto lugar de Rui Catanho 
no Quadro Principal.  

Atendendo que na Madeira esti-
veram presentes os melhores joga-
dores do ranking nacional e ainda al-
guns jogadores ingleses estes resul-
tados merecem nota de destaque. 

Em relação aos outros resultados, 
na Placa A, Carlos Delgado foi o ven-
cedor após derrotar na final o inglês 
Gary Turner por 2-0, enquanto no en-
contro de atribuição da Placa B, Mil-
ton Teixeira superiorizou-se a Hélder 
Melim pela margem máxima 2-0.

Campeão luso venceu na final o inglês Simon Martin por 2-0.

A equipa masculina de ténis de 
mesa de Portugal será a oitava ca-
beça de série do torneio de qualifi-
cação olímpica, em Gondomar en-
tre 22 e 26 de janeiro, com a forma-
ção feminina como 13.ª pré-selec-
cionada, foi ontem anunciado, pela 
Federação internacional da moda-
lidade (ITTF). 

Participam na competição mas-
culina 34 países e na feminina 30, 
listas encabeçadas respectivamente 
pela selecções da Coreia do Sul e 
Hong Kong. Portugal conta nesta 
qualificação com o madeirense 
Marcos Freitas,  Tiago Apolónia, 
João Monteiro, Diogo Carvalho e 
João Geraldo nos masculinos, e Fu 
Yu, já apurada a título individual, 
Jieni Shao, Luo Xue, Leila Oliveira e 
Rita Fins nos femininos. 

Na prova masculina, Portugal 
será a primeira de um dos grupos, 
dado que as equipas estão distri-
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buídas por oito grupos, com oito 
países cada. A equipa feminina é 
uma das segundas cabeças-de-sé-
rie da competição, evitando assim 
uma das primeiras cabeças-de-sé-
rie da competição logo na primeira 
ronda. O grupo é disputado em sis-
tema de eliminatórias e haverá 
uma primeira ronda de quatro jo-
gos, com o vencedor a passar para a 
eliminatória seguinte e o perdedor 

a ficar imediatamente afastado da 
competição. O vencedor da ronda 
final de cada grupo está automati-
camente apurado para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020, no to-
tal de oito equipas. As selecções 
que perderem (oito) irão formar 
um novo grupo, do qual o vencedor 
será qualificado para Tóquio, per-
fazendo um total de nove selecções 
apuradas.  

Bronze para a Galomar no squash luso
A AD Galomar marcou presença, 
no passado fim-de-semana nos 
Campeonatos Nacionais de sub-19 
em squash, que teve lugar em Santa 
Comba Dão.  

No final de um torneio onde esti-
veram presentes os melhores jo-
vens de todo o país, Eduardo Silva e 
Lara Melim brilharam com a con-
quista da medalha de bronze nos 
respectivos escalões. 

O evento apresentou um formato 
competitivo diferente do habitual 
com uma fase inicial de grupos e 
fase final a eliminar.  

Em masculinos Eduardo Silva 
conquistou duas vitórias no seu 
grupo de e ganhou o direito a dis-
putar a partida decisiva de atribui-
ção do terceiro e quarto lugares 
face a João Mortágua. O jogador 
da AD Galomar entrou determina-
do e nunca deu grandes hipóteses 
ao seu adversário fechando a par-
tida por 2-0 (11/7 e 11/6) e, con-
quistando assim o terceiro lugar 
da competição. 

Nos femininos Lara Melim e 
Laura Catanho foram colocadas 
em grupos diferentes mas com re-
sultados finais idênticos, com am-
bas a qualificarem-se para a fase 
decisiva e para o jogo de atribuição 
da medalha de bronze, o que desde 
logo garantia à AD Galomar a con-

quista da medalha de bronze. Infe-
lizmente a partida acabou por não 
se realizar por força da lesão de 
Laura Catanho, ficando o terceiro 
lugar entregue a Lara Melim. Uma 
prestação fantástica das jovens ma-
deirenses que são actualmente 
campeões nacionais de clubes.

Eduardo silva e Lara Melim conquistam pódio nos Nacionais de sub-19.
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