
 

  2º TORNEIO de BADMINTON da ESAB
PoliDesportivo, 20 de MAIO de 2015, 14h 30m a s 17h 30m 

  

 

Decorreu no PoliDesportivo da ESAB, no dia 20 de maio, um torneio de badminton organizado pela responsável pelo 

Grupo-Equipa de Badminton desta escola, com a presença de 24 alunos. As 3 escolas convidadas este ano não 

conseguiram estar presentes no dia do torneio devido às atividades externas dos seus cursos profissionais e por 

estarem a preparar as atividades de final de ano nas suas escolas. Para que este torneio, previsto no P.A.A. da nossa 

escola fosse mais motivante, a professora Ana Santos, a estagiar na escola neste ano letivo, propôs-se trazer alguns 

dos seus atletas da A.A.C., assim como um pouco habitual “chamariz”, a promessa da presença da jogadora Ana 

Moura, atleta olímpica da modalidade. Promessa cumprida, os prémios foram entregues pela própria, depois do 

término dos jogos. 

Eis os resultados: 

Grupo 1: 

  

Grupo 2: 

  

Adriana Figueiredo (ESAB) 1º 

Inês Ventura (AAC) 2º 

Carolina Marques (ESAB) 3º 

Gonçalo Rodrigues (ESAB) 4º 

Tiago Caetano (AAC) 5º 

Daniel Faia (AAC) 6º 

Mariana Marques (ESAB) 7º 

Tiago Carvalho (AAC) 1º 

Ricardo Duarte (ESAB) 2º 

José Augusto (ESAB) 3º 

Henrique Sobral (ESAB) 4º 

Leandro Saraiva (ESAB) 5º 

Gonçalo Bajouco (ESAB) 5º 

João Sousa (ESAB) 7º 

João Garrido (ESAB) 7º 



Grupo 3: 

  

Os resultados foram excelentes, com alguns alunos a “estrearem-se” em 

torneios mas mostrando já muito boa prestação.  

 

 

 

 

Agradecimento seja feito a toda a equipa da A.A.C. presente, sempre com uma postura simpática e colaborativa.  

 

Agradecimento também para a aluna Laura Borges que, apesar de estar a passar uma fase de saúde menos boa, 

ajudou na orgânica dos jogos e na arbitragem. 

 

Como é tradição na nossa escola foi entregue o prémio de “Melhor Assiduidade” 

aos treinos de Badminton, Desporto Escolar. Este ano recebeu a Carolina 

Marques, destacadíssima dos seus colegas no total de presenças aos treinos! 

 

 

As actividades do Grupo-Equipa de Badminton não terminaram; Prosseguem, com a participação, no próximo dia 3 

de junho, quarta-feira, no Torneio Distrital de Juniores, a realizar na Escola Secundária de D. Duarte. Irão estar 

presentes os alunos: Carolina Marques, Adriana Figueiredo, José Lopes, Daniel Martins e Miguel Gomes.  

 

Teresa Silvano, Coimbra, 21 de maio de 2105 

Miguel Gomes (ESAB) 1º 

Daniel Martins (ESAB) 2º 

Alexandre Cristovão (AAC) 3º 

José Lopes (ESAB) 4º 

Jorge Nunes (ESAB) 5º 

Bruno Alves (AAC) 6º 

Bernardo Vilão (AAC) 7º 

André Fernandes (ESAB) 8º 


