
 

TTOORRNNEEIIOO  DDIISSTTRRIITTAALL  ddee  jjuuvveenniiss  ee  iinniicciiaaddooss  

BBAADDMMIINNTTOONN  

Miranda do Corvo, 2 de abril de 2014 

               Os alunos apurados das 7 séries de escolas – envolvendo um total de 27 escolas do Distrito de 

Coimbra - estiveram, no dia 2 de abril, a disputar a presença no 

Torneio Regional de Badminton, este ano a realizar em 

Albergaria-a-Velha, Distrito de Aveiro. Para conseguir estar 

presentes neste dia, a maioria dos alunos teve de realizar 3 

rankings, de novembro a março, competindo com escolas da sua 

área geográfica mais próxima.  

O Torneio, apesar da boa organização, foi extenso, com um 

programa demasiado ambicioso, com muitos jogos para realizar: 

iniciados – singulares masculinos e femininos, pares femininos, 

pares mistos, pares masculinos; juvenis – singulares masculinos e femininos, equipas masculinas e equipas 

femininas (disputados à melhor de 5 jogos - 2 jogos de pares e 3 jogos de singulares).  

O Grupo-Equipa da Escola Secundária de Avelar Brotero esteve presente com 4 alunos: Sara Assunção, 

Miguel Gomes, Mariana Godinho e Eduardo Andrade. O Miguel apresentou-se como o melhor jogador da 

série F. A Sara apresentou-se como a 2ª melhor. A Mariana e Eduardo (júnior) participaram, arbitrando 

vários jogos, ajudando a organização do evento, que “coube” aos professores Vasco Carnim e Fernando 

Borges das escolas de Miranda do Corvo. 

A Escola E. B. 2,3 Eugénio de Castro dominou no escalão de iniciados, conseguindo apurar todos os seus 

singulares e pares. No escalão de juvenis os apuramentos ficaram mais diluídos, com destaque para as 

escolas de Arganil e Miranda do Corvo: 

JUVENIS SINGULARES Masculinos 
1º Luís Ferreira - Eugénio de Castro  
2º João Roseiro – D. Duarte  
3º Daniel Martins – Arganil  
 

JUVENIS SINGULARES Femininos  
1ª Sara Assunção – ESAB  
2ª Claúdia Carvalho – Miranda do Corvo  
3ª Carolina Joaquim – Arganil

JUVENIS EQUIPAS Masculinas 
1ª Arganil  

JUVENIS EQUIPAS Femininas  
1ª José Falcão – Miranda do Corvo  

      



 

         O Miguel Gomes conseguiu um excelente 5º lugar 

(universo de 28 juvenis presentes). Melhor seria impossível 

perante tão forte “concorrência”. Deve portanto ficar 

orgulhoso da sua prestação, jogou de forma ponderada e 

inteligente, disputando até ao fim cada set. Muito difícil de 

conseguir melhor com os poucos treinos que consegue 

realizar semanalmente… .  

 

 

A Sara Assunção também com um 

número de treinos insuficiente conseguiu, 

mesmo assim, um brilhante 1º LUGAR, 

sagrando-se Campeã Distrital de Juvenis 

Feminino. Merece na totalidade tal 

título pela maturidade, entrega, 

persistência com que se apresentou 

para cada jogo. 

 

PPAARRAABBÉÉNNSS  SSAARRAA  !!!!!!  
 

      A Sara Assunção e Mariana Godinho irão estar presentes no Torneio Regional de Badminton em 

Albergaria-a-Velha nos próximos dias 2 e 3 de maio, a Mariana Godinho como árbitra. Neste torneio o 

objetivo, para além de participar - jogar o melhor possível, aprender o máximo, conviver, divertir -, será 

conseguir o apuramento para os “Nacionais” a realizar nos dias 16, 17 e 18 de maio em Lisboa. 

 

 

Responsável: Profª Teresa Silvano 

12 de abril 2014 


