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1ª DIVISÃO FEMININA  
  

 
MIRANDELA VENCE 16º CAMPEONATO 
 

  

C.T.M.MIRANDELA – 4 / C.P.MADALENA – 0  
 
 Fu Yu / Carolina Lacerda: 11/1, 11/3, 11/6 

 Annamaria Erdelyi / Leila Oliveira: 11/9, 11/7, 11/3 

 Xie Juan / Yao Li: 11/7, 13/11, 8/11, 3/11, 11/3 

 A.Erdelyi-F.Yu / Yao Li-L.Oliveira: 11/5, 11/5, 11/2  
 Encontro dirigido pelos árbitros José Santos e Serafim Mendes, do Porto. 

 
O C.T.M.Mirandela sagrou-se na tarde de 
ontem enea campeão, ao receber e bater por 
4/0, as açorianas do Pico, do Grupo Desportivo 
da Casa do Povo da Madalena, em encontro da 
segunda mão do Play Off, do Campeonato 
Nacional da 1ª Divisão Feminina.  
Confirmando a vitória obtida naquela ilha no 
fim de semana anterior, o C.T.M.Mirandela 
encontrou a melhor forma de encerrar a 
presente época, depois de ter vencido a 
Supertaça em setembro, a Taça de Portugal em 
fevereiro e agora em maio, conquistar o 16º 

campeonato da sua história de vinte e um anos de vida. 
Quanto ao encontro, devemos dizer que as mirandelenses 
controlaram quase sempre os acontecimentos. A Fu Yu 
primeiro e logo a seguir a Annamaria conseguiram dar 
expressão ao resultado mesmo que para isso, não tivessem de 
jogar num registo competitivo muito elevado. Foi na terceira 
partida que a Xie teve de se empregar a fundo para conseguir 
superar as dificuldades que lhe colocou a Yao Li. Por último, a 
vitória foi conseguida por uma boa exibição do par da casa. 
Em resumo, podemos dizer que ganharam as duas equipas. O 
Mirandela porque atingiu o seu primeiro objetivo para esta época e, pelo lado açoriano, também ganharam 
porque terão até superado as suas próprias expetativas iniciais.   

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

Festa e alegria para o Mirandela  

Annamaria Erdelyi, Xie Juan e Fu Yu  


