
Torneio Regional de Badminton  

Desporto Escolar 

Albergaria-a-Velha, 2 e 3 de maio de 2014 

     Decorreu nos dias 2 e 3 de maio o Torneio Regional de Badminton de Desporto 

Escolar para os escalões de iniciados e juvenis no Pavilhão Municipal de Albergaria-a-

Velha. Foram dois dias de intenso calor onde se jogou badminton quase continuamente. 

A selecção de Coimbra esteve presente com 28 alunos incluindo jogadores e árbitros, 

vindos das escolas E. B. 2, 3 Eugénio de Castro, Secundária de Arganil, Básica e 

Secundária José Falcão, Secundária de D. Duarte e Secundária de Avelar Brotero. O 

Distrito de Coimbra conseguiu subir 7 vezes ao pódio, destacando-se no escalão de 

iniciados principalmente nos pares femininos, masculinos e mistos (todos alunos da 

escola E. B. 2, 3 Eugénio de Castro – produto de um trabalho de louvar da 

responsabilidade do professor Nuno Lima). No escalão de juvenis, o Distrito de Aveiro 

conseguiu quase todos os apuramentos para o Torneio Nacional (só juvenis) a realizar 

este ano em Lisboa, nos dias 16,17 e 18 de maio.  

Os alunos do Grupo-Equipa da ESAB – Sara Assunção, Mariana Godinho e Eduardo Andrade 

– corresponderam muito bem às responsabilidades que traziam, a Sara como jogadora, a 

Mariana e o Eduardo como árbitros. No papel de árbitro, 

tão exigente como o de jogador, estes alunos 

demonstraram domínio das 

regras de jogo, capacidade 

de concentração, boa 

postura em campo, 

responsabilidade, e ainda 

capacidade de gerir 

situações de dúvida ou de conflito inerente a esta fase 

da competição. Nos intervalos das suas funções foi-lhes 

permitido “fazer o gosto ao dedo”, jogando amigavelmente com diferentes alunos.  

Já a Sara Assunção, tudo fez para 

tentar alcançar o melhor 

resultado e … conseguiu: um 

brilhante 4º lugar, “quase, quase” 

conseguindo o apuramento para o 

Torneio Nacional (apenas apuram 

os primeiros 3 alunos): 



A Sara, em “suada” atividade: 

    

       

 

A comitiva dos alunos e árbitros de Coimbra 

 

A competição de Desporto Escolar continua para os escalões de infantis A, B e juniores – 

Torneio Distrital a realizar nas escolas E. B. 2, 3 Eugénio de Castro (juniores) e E. B. 2, 3 

Alice Gouveia (infantis) - no dia 29 de maio. O GE da ESAB também vai estar presente 

nesta competição com 5 juniores apurados dos 3 rankings: Eduardo Andrade, João 

Ferreira, Mariana Matos, Yuliya Palischuck e Joana Coimbra. Irão participar nos jogos de 

singulares, pares mistos e femininos. 

Antes do término do ano letivo está a estudar-se a possibilidade da realização de um 

torneio amigável no Polidesportivo da ESAB, previsto para a tarde do dia 4 de junho, já 

com as escolas Secundárias de D. Duarte e de Arganil interessadas em participar. 

Profª Teresa Silvano 

5 de maio de 2014 


