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- ANAS – Ana Torres e Ana Esteves são duas jovens nascidas e criadas em Mirandela que,
com a preciosa ajuda da Teresa Pereira conseguem conferir dimensão de
qualidade às jovens mirandelenses. Este trio conseguiu afirmar-se nos
escalões de Infantis e cadetes e, em Júniores espera-se que confirmem a
tendência, ou seja, vencer…

- BOMBEIROS – É no salão polivalente dos Bombeiros Voluntários de Mirandela que o
C.T.M. desenvolve a sua actividade diária. É nesse espaço que os pequeninos entram pela
primeira vez e, é também nesse espaço que desenvolvem as suas capacidades. O Ténis de
Mesa de Mirandela entrou ali graciosamente a convite do então Presidente da Direcção,
José Rodrigues que, tinha uma visão integrada do que deveriam ser as relações entre as
várias instituições de Mirandela. Ficou a novidade mas, não ficou o exemplo.

- CATARINA PEREIRA – Grande entrevista da Catarina a um quinzenário mirandelense.
Nela podemos verificar o que uma modalidade desportiva
pode fazer pelos jovens de Mirandela. Não temos dúvidas
que, depois de muito ter dado ao projecto mirandelense está
na condição privilegiada de apontar a melhor direcção para as
jovens que lhe vão suceder. Tem experiência e conhece os
caminhos. Sendo um exemplo de esforço e dedicação poderá
ainda ser útil no futuro pelo exemplo que representa e porque
o C.T.M. precisará sempre dos serviços de uma licenciada em
Enfermagem. Ah, o C.T.M. nunca vai esquecer o seu
contributo decisivo na obtenção do título nacional da época passada! Grande e DECISIVA
VITÓRIA sobre a Paula Susana!!!

- DIVISÕES 1.ª e 2.ª – São dois projectos diferentes. A 1.ª Divisão Feminina desde há muito
pôs o país a olhar para Mirandela. A 2.ª
Divisão Masculina, sem a mesma
notoriedade, confirma a qualidade do
trabalho que se faz há muito tempo em
Mirandela. Lembram-se do Isidro
Borges jr., do Jorge Miguel, Tiago
Ferreira, Fernando Cristóvão, Miguel
Costa e outros que, podendo continuar
a dar o seu contributo à equipa mirandelense, dariam em seniores a expressão de qualidade
que patentearam nas classes jovens…. Mas, estes, são os custos da interioridade.

- EMBAIXADORES – Que o CTM domina o panorama mesatenístico nacional,
principalmente nos últimos doze anos!!! já ninguém tem
dúvidas. No entanto, precisa de se apetrechar e crescer para
ter dimensão europeia, para se tornar naquilo que parece ser
a sua vocação natural, ou seja, no maior embaixador
desportivo de Mirandela e da sua região. Fazendo uma
participação anual nas competições europeias de clubes e de
ter sempre dignificado essa mesma participação, não temos
dúvidas que será necessário criarmos as condições para que
Mirandela possa ter uma verdadeira dimensão europeia.
As maiores lacunas no momento serão as que advêm da inexistência de condições de
trabalho condignas e dum pequeno reforço na qualidade do seu plantel feminino. No
entanto, a segunda condição não será possível sem a concretização da primeira.

- FORMAÇÃO – É o sector de maior investimento do clube. Sendo Mirandela uma cidade do
interior e tendo os defeitos e virtudes inerente à sua condição, torna-se
necessário formar, formar e formar… Só assim é possível satisfazer as
necessidades dos jovens mirandelenses e, por outro lado, garantir a
continuidade da melhor Escola de Formação em Ténis de Mesa do
país. Dos treze títulos nacionais conquistados esta época, nove foram
conseguidos por jovens nascidos, criados e formados em Mirandela.

- GERALDO – João Geraldo, é neste momento o elemento que melhor poderá representar a
qualidade da Escola de Formação do CTM. É um jovem
com apenas onze anos de idade, acabou há poucos dias o
sexto ano de escolaridade e, tem tempo para ser um bom
atleta e um excelente aluno. Atingiu a internacionalização
em Junho, no Open do Luxemburgo, passando a ser o 16.º
sexto atleta internacional do CTMMirandela. Os próximos
compromissos internacionais passam pela participação nos
Euro Mini Champ que, se realizam em Agosto, em
Estrasburgo e nos Euro Kids que vão ter lugar em Setembro. Fique o exemplo.

- HOMENAGEM – A homenagem vai para a Câmara Municipal de Mirandela porque, apesar
de ainda não ter solucionado o problema das infra-estruturas
desportivas condignas para o CTM tem também uma parte muito
positiva ao conceder, através de contrato-programa assinado com o
CTM, as condições financeiras para que Mirandela possa discutir com
os poderosos adversários das ilhas as vitórias nos diversos
campeonatos e obter até a hegemonia no Ténis de Mesa nacional
feminino.

- INSTALAÇÕES DESPORTIVAS – É o calcanhar de Aquiles no projecto do CTM. Tendo
passado já por várias situações, as que hoje se disponibilizam para o clube têm um nível
médio no panorama nacional mas, têm um nível muito baixo, no panorama europeu.
Qualquer clube que ambicione ter projectos com dimensão europeia não pode treinar com
as actuais condições disponibilizadas para o clube. Mesmo sendo instalações pagas, os
dirigentes e técnicos nunca têm a certeza de que o próximo treino se possa lá realizar.
Enfim!!!

- JORGE TITO – Tem sido uma das referências do CTM dos tempos modernos. Dedicado,
responsável, contribuiu decisivamente para o brilhante terceiro
lugar obtido pela equipa masculina, no Campeonato nacional da 2.ª
Divisão. Sempre que Tan Li Nan conseguiu duas vitórias por
encontro, aí estava o Jorge Tito a colaborar para a vitória com o
seu bom jogo na partida de pares e a consolidar a vitória da equipa
porque, o Tito ia marcar a parte que faltava. Nunca falhou e… foi
bonito de ver.

- KONG GUO PING – Tem características inerentes à profissão
que fazem dele o melhor treinador em Portugal. É Competente,
discreto, conhecedor, exigente, trabalhador e amigo. É um
privilégio para qualquer atleta poder trabalhar com um treinador
de tão grande dimensão. Hoje, no CTM, não desempenha
apenas a sua condição de treinador pois, com facilidade
acumula graciosamente outros trabalhos de relevante
importância para os vários projectos do clube. Hoje, mais do
que um treinador, é também um amigo.

- LIMPINHO! Pois foi… Foi limpinho!!! Depois de na primeira fase do campeonato a equipa
mirandelense ter sofrido a bom sofrer para, por duas vezes levar de vencida os seus
adversários, foi um regalo para a vista e um sossego para os corações assistir aos
encontros do Play Off Final do campeonato. Todos os encontros começaram com muitas
dúvidas e incertezas mas, no fim, sempre o 4/0 como resultado final. Bem sabemos que deu
trabalho mas foi um sossego e… FOI LIMPINHO!

- MIRANDELA – A Cidade Jardim está em grande no Ténis de Mesa. Nota-se também
noutros sectores de actividade que Mirandela tenta ser um pólo
atractivo assumindo a sua natural centralidade regional. Mirandela,
merece o esforço de todos para que, o seu desenvolvimento se
traduza na fixação das suas gentes e no seu bem-estar.

- NAN - TAN LI NAN – É dos atletas mas, principalmente das
pessoas que, apesar do pouco tempo que esteve entre nós deixou o
seu perfume em todos quantos com ele privaram. Foi o leader
natural da equipa da 2.ª Divisão e fez em cada elemento, um amigo.
Levou Mirandela no coração e merece toda a felicidade onde quer
que esteja.

- OKSANA CHICHENEVA – Este foi o primeiro nome estrangeiro a ser inscrito pelo CTM
Mirandela. Foi na época de 1992/93 e, foi também neste ano que, pela primeira vez o título
nacional da 1.ª Divisão Feminina saía de Lisboa e vinha para… Mirandela. Esta atleta de
origem ucraniana marcou um tempo importante para a consolidação do projecto
mesatenístico mirandelense.

- PROJECTOS / PÚBLICO – O público mirandelense é o
melhor de Portugal. Para além de comparecer e contribuir
para as vitórias das várias equipas podemos também
considerá-lo já como um público entendido na modalidade.
Quanto aos projectos fundamentais do clube assentam
principalmente em duas equipas de honras que sejam as
referências masculinas e femininas e numa base alargada
que constitui a nossa Escola de Formação.

- QUALIDADE – Como não existe um aparelho para medir a qualidade dos clubes podemos,
ainda assim, desenvolver pensamentos e avaliar os
resultados. Neste contexto, podemos concluir que o
CTMMirandela conquistou 13 títulos nacionais na época
2006/07. O segundo classificado, Novelense conseguiu
apenas 3,5 títulos nacionais. Quanto a títulos, estamos
conversados…
Mas, há ainda outra condição que podemos observar e,
não menos importante. Sempre que o CTM Mirandela está
em competição, com qualquer equipa, está praticamente
assegurado um lugar no pódium o que revela ser hoje, um
SÍMBOLO DE QUALIDADE.

- REFORÇOS – Quanto a reforços para a próxima época, preferimos
pensar que são os mesmos de sempre. NÓS e a nossa capacidade de
trabalho. No entanto, vai haver retoques e novos protagonistas, Na equipa
feminina, tri-campeã nacional, vai sair a Zhu Fang e para o seu lugar vai
entrar a húngara, Csernyik Ildiko. Na equipa masculina, saiu o Tan Li Nan e
vão entrar o Igors Sidorovs, da Letónia e o chinês de 17 anos, Lu Gao Ran.
No Feminino pensamos manter o nível. No masculino pensamos subir uns
furos, com a subida à 1.ª Divisão a poder ser considerada.

- SPONSORIZAÇÃO – Desde algum tempo que os atletas do CTM Mirandela são dos
poucos que conseguem transportar publicidade no seu vestuário. Sem
ser fácil a obtenção de patrocínios, a Direcção do clube mirandelense
não têm razões de queixa uma vez que, os investidores locais têm
escolhido as equipas do CTM como suporte publicitário para os seus
produtos.

- TREINADORES - Se é verdade que sem bons professores não hão há bons alunos,
também será verdade que, sem bons treinadores, não há bons
jogadores. A equipa técnica do CTM é constituída pelo
Coordenador Geral, Isidro Borges e o treinador principal é o Kong
Guo Ping. Os restantes treinadores são o Jorge Carlos, Joaquim
Fins, Isidro Borges jr e o Cláudio Ramires. Há dois aspectos
importantes e que falam bem dos treinadores do CTM. O primeiro
é o excelente conjunto de resultados obtidos por todas as
equipas do clube e, o segundo, advém do facto das dificuldades
maiores aparecerem na primeira fase do campeonato. O passar do tempo e o trabalho
realizado faz bem aos atletas e fala bem dos treinadores do clube.

- UNIÃO – Costuma dizer-se que “a união faz a força” e no CTM é mesmo verdade. Um dos
pilares das vitórias mirandelenses assenta precisamente na força mental colectiva que as
equipas apresentam no momento de discutir os títulos nacionais. FORÇA MIRANDELA.

- VITÓRIA – Pode considerar-se já uma palavra vulgar no vocabulário das equipas do CTM.

- WE ARE THE CHAMPIONS – É o título da música mais ouvida no pavilhão mirandelense,
depois dos encontros que decidem campeonatos. Esta música dos Queen está para “lavar e
durar”.

- XIE JUAN – Ninguém poderia imaginar que a Xie Juan aos 34 anos de idade pudesse
fazer a extraordinária época que fez. Considerada à partida como
terceira jogadora da equipa pela paragem forçada no ano anterior
assentou, na qualidade do seu trabalho, a trave mestra para um
conjunto de resultados que dizem que foi claramente a segunda
jogadora. É uma grande profissional e está ainda melhor que “o
vinho do Porto”.

- YANG – Niu Yang – Se ainda alguém tivesse dúvidas conseguiu provar que é a melhor
jogadora a actuar em Portugal. Sofreu, em toda a época a
jogar no nosso país, apenas uma derrota frente à
categorizada Fu Yu. Depois disso, venceu sempre esta
opositora e contribuiu decisivamente para os títulos
conquistados pelo CTM. A juntar a tudo isto está o facto de ter
jogado toda a época, com fortes limitações físicas que a
levaram à mesa de operações do Hospital de Chaves, no
passado mês de Maio. Para a próxima época não será um
reforço mas, estará reforçada e com melhores condições para
ser ainda melhor jogadora.

- ZHU FANG – Da chinesa naturalizada espanhola o que melhor podemos dizer é que
cumpriu. Começou a época com manifestas dificuldades e, no fim
da primeira volta, tinha sofrido já cinco derrotas. Durante a segunda
volta e, principalmente durante o Play Off Final realizou já um bom
trabalho e contribuiu para a vitória no campeonato. Está de
regresso ao campeonato espanhol. Passou por Mirandela e
cumpriu.

