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2ª DIVISÃO FEMININA  
  

 
C.T.M.MIRANDELA (B) CAMPEÃO NACIONAL 
 

  

SÃO COSME T.M.C. – 2 / C.T.M.MIRANDELA (B) – 4  
 
 Andreia Lopes / Rita Fins: 5/11, 3/11, 8/11 

  Diana Albuquerque / Ana Torres: 11/6, 4/11, 11/7, 11/6 

 Joana Mota / Joana Fins: 11/3, 11/4, 11/8 

 Diana-J.Mota / R.Fins-A.Torres: 6/11, 11/3, 11/13, 3/11 

 Andreia Lopes / Ana Torres: 7/11, 7/11, 7/11 

 Joana Mota / Rita Fins: 5/11, 9/11, 7/11 
 Encontro dirigido pelo árbitro Nuno Rodrigo, de Évora 
 

 A equipa (B) feminina do C.T.M.Mirandela 
sagrou-se ontem, pela primeira vez na sua 
história, campeã nacional da 2ª Divisão 
Feminina, depois de vencer só com vitórias, a 
fase final do campeonato que ontem se 
concluiu em Lisboa. 
Depois de ter vencido a fase regular da série 
continental, as princesinhas do Tua 
deslocaram-se até à capital do país, para 
disputar a Final 4 que, se realizou no pavilhão 
2, do estádio da Luz, em Lisboa e que, para 
além da equipa transmontana, teve também a 
presença da Ala de Gondomar (B) e o São 
Cosme, como representantes da série 

continental de apuramento e da Ponta do Sol, como representante da série ilhas. 
As princesinhas começaram por defrontar na tarde de domingo, a difícil equipa (B) da Ala de Gondomar, a 
quem venceram por claro 4/0, resultado que não traduz o equilíbrio que existe entre as duas equipas.  
No feriado, dedicado ao dia de Portugal, as mirandelenses começaram a manhã a jogar e vencer por 4/0, as 
madeirenses da Ponta do Sol, num encontro marcado pela superioridade evidente das meninas do Tua. 
Para a última jornada desta fase final, duas equipas invictas que, iam disputar entre si uma verdadeira final 
do campeonato pois, era a vitória no Mirandela (B)/São Cosme que ia determinar a equipa campeã 
nacional. Começou bem o Mirandela com a Rita Fins a dar a primeira vantagem mas, a equipa maiata 
conseguiu virar o resultado para 2/1 e complicar em muito a ação das transmontanas. A partida de pares 
marcou nova viragem no marcador e foi o lançamento para a vitória do Mirandela por 4/2. 
Com este título nacional, o C.T.M.Mirandela confirma a sua hegemonia no Ténis de Mesa feminino 
português e consegue pela primeira vez em Portugal, juntar no mesmo ano, as vitórias na 1ª e 2ª Divisão 
nacional. Forte aplauso merecem as campeãs Ana Torres, Rita Fins, Joana Fins, Lúcia Ferreira, Ana J. Santos 
e Rita Varejão, bem assim como, o seu treinador Artur Varejão. 

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

Rita Fins, Ana Torres, Joana Fins e o treinador Isidro Borges 


