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Exemplo de superação e vontade de vencer, Karina subiu no 

lugar mais alto do pódio  

(Crédito: Divulgação)  

Após 25 anos, modalidade está de volta ao Clube e já fez história 

na 1ª etapa do Estadual 

O retorno do Clube Náutico Capibaribe as competições oficiais da Federação Pernambucana de Tênis de 

Mesa, após 25 anos, ocorreu neste domingo (29). Com uma equipe composta por oito atletas os 

alvirrubros fizeram bonito na 1ª etapa do Campeonato Pernambucano, conquistando oito medalhas: uma 

de ouro, outra de prata e seis de bronze.  

 

O evento foi realizado no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, contando com a 

participação de 90 atletas de clubes como Sport, UNICAP, Clube das Águias, Prefeitura de Caruaru, 

Prefeitura do Cabo, Projeto Vila Olímpica de Olinda, AABB-PB e Jacareí-SP. 

 

A modalidade retomou as atividades no Náutico em janeiro deste ano, com apenas quatro atletas e pouco 

tempo para treinar antes do início da temporada. A palavra superação melhor traduz o desempenho do 

grupo, que hoje já conta com 12 atletas. 

 

“Esta etapa teve um nível técnico elevado e pra mim foi uma surpresa agradável. Os adversário treinaram 

desde dezembro. Tivemos 40 dias para nos prepararmos e a quantidade de medalhas mostra que estamos 

no caminho certo”, comemorou o gestor de Tênis de Mesa e treinador da equipe do Náutico Paulo Matos. 

 

O destaque do Náutico foi a atleta Karina Torres, que obteve duas medalhas. A 

primeira de bronze, conquistada na categoria adulto, enquanto a segunda, de ouro, obtida no título da 

segunda divisão.  

http://www.nautico-pe.com.br/arqConteudo/arqNoticia/IMG20150330WA0002.jpg


 

Karina esteve afastada das competições desde o primeiro semestre de 2014, e com dificuldades de 

encontrar horário para treinar. Mesmo assim, ela conseguiu superar os obstáculos e vencer. “Consegui 

encaixar um treino de forma intensiva e fiquei satisfeita com o resultado”, disse a atleta. 

 

Os demais resultados do Náutico no Tênis de Mesa: 

 

João Pereira: prata na categoria veterano (a partir dos 40 anos); 

 

André Dowsley: bronze na categoria sênior (dos 30 anos 39 anos); 

 

Carlos Alves: bronze na categoria sênior e bronze no rating C (joga de acordo cm a pontuação 

independente da faixa etária); 

 

Pedro Lima: bronze no rating E 

 

Tiago Barro: bronze no rating F 

 

 

MAIS SOBRE O ESTADUAL 

 

O Pernambucano de Tênis de Mesa é aberto, ou seja, permite a participação de entidades de outros 

estados que estejam filiadas e cadastradas na Confederação Brasileira de Tênis de Mesa.  

 

Cinco etapas, sendo as quatro primeiras classificatórias, ou seja, a pontuação das quatro primeiras 

determinam os quatro classificados para disputar a quinta e decisiva fase da competição.  

 

As competições de tênis de mesa se dividem em competições individuais, de duplas (masculino, feminino 

e misto) e por equipes.  

 

Se por um acaso as duas equipes não pernambucanas sagrarem-se campeões só recebem a medalha, mas 

não a pontuação. De acordo com Paulo Matos, a ideia é qualificar o tênis de mesa do estado.  

 

(*) Com informações do gestor de Tênis de Mesa do Náutico  

José Gomes Neto* 

 


