
 

Cumprindo a calendarização dos torneios de apuramento da Série F 

dos Grupos de Badminton de Desporto Escolar do Distrito de Coimbra, 

teve lugar o 2º de três torneios de Badminton em Miranda do Corvo. 

Apenas 8 alunos da Escola Secundária de Avelar Brotero conseguiram 

estar presentes em virtude da semana plena de testes escritos que 

antecedeu o Carnaval, “castigando” alguns alunos que não 

conseguiram estruturar as suas tarefas de acordo com a agenda de 

“compromissos” definida desde o início do ano letivo. Pena é, porque a 

ausência de uns prejudica a imagem de toda uma equipa e não 

reflecte o trabalho que é feito diariamente, semana após semana, na escola.  

Equipa da ESAB: Sofia Soares, Mariana Marques, Adriana Figueiredo, Carolina Marques, Ricardo Duarte, Rui Matos, João 

Garrido e Miguel António 

Estes 3 torneios de apuramento são importantes para quem tem aspirações de chegar aos torneios distritais, este ano 

marcados para a Tocha (juvenis e iniciados) e Paião (juniores e infantis), uma vez que qualquer falta de comparência 

quase que dita a eliminação de uma representação.  

Quanto aos resultados, o Rui Matos (12º 3A) esteve no seu melhor, obtendo o 1º lugar no 

escalão de juvenis, escalão este constituído por um conjunto de alunos muito equilibrado, 

disputando até ao final cada jogo o melhor resultado possível. No último torneio o Rui ficou 

em 2º lugar, destronado apenas pelo colega de equipa, José Lopes, que neste torneio foi um 

dos alunos que não pode estar presente.  

Quadros atuais do “Ranking” de juvenis, Série F: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Classifi
cação 

Juvenis - 
Singulares 

Escola 
1º
T 

2ºT 3ºT Soma 

1º RUI MATOS ESAB 17 20   37 

2º JOSÉ BENTO AEMC - JF 13 17   30 

3º 
LEANDRO 
NUNES 

AEMC - JF 15 15   30 

4º ÁLVARO SOUSA AEMC - JF 13 14   27 

5º JOÃO GARRIDO ESAB 14 11   25 

5º 
RICARDO 
DUARTE 

ESAB 12 13   25 

6º ANDRÉ SOUSA AEMC - JF 13 11   24 

7º PAULO PINTO ESAB 12 11   23 

8º 
MIGUEL 
ANTÓNIO 

ESAB 11 10   21 

9º JOSÉ LOPES ESAB 20     20 

10º 
LEANDRO 
SARAIVA 

ESAB 13     13 

10º 
MIGUEL 
RODRIGUES 

AEMC - JF 12     12 

11º RUI COSTA AEMC - JF   12   12 

11º JOÃO PAIS ESAB 11     11 

11º 
FÁBIO 
FERNANDES 

AEMC - JF 11     11 

Classifi
cação 

Juvenis - Singulares Escola 1ºT 2ºT 3ºT Soma 

1ª YIN YUAN QI 
AEMC - 

JF 20 20   40 

2ª RAQUEL SILVA 
AEMC - 

JF 17 13   30 

3ª ADRIANA FIGUEIREDO ESAB 15 14   29 
4ª CAROLINA MARQUES ESAB 12 15   27 

5ª ALEXANDRA CARVALHO 
AEMC - 

JF 14 12   26 

6ª BEATRIZ RODRIGUES 
AEMC - 

JF 13 12   25 

7ª MARIANA MARQUES ESAB 11 12   23 
8ª SOFIA SOARES ESAB 0 17   17 



 

 

 

No escalão de juvenis femininos, surpresa da “estreante” Sofia Soares 

(10º 1F),  conseguindo um brilhante 2º lugar, ganhando a alunas já com 

alguma experiência em competição. Um resultado também excelente. 

 

 

 

 

O apuramento para o Torneio Distrital de Juvenis Feminino está ainda em aberto, excepção feita à aluna Yin Qi, 

destacadíssima no 1º lugar. Sendo as primeiras 3 alunas (após 3 torneios) que irão ser apuradas para o “Distrital”, 

podemos, após analisar o quadro do ranking, que um grupo de 6 alunas estarão ainda em condições de disputar o 

apuramento no próximo torneio, por apresentarem pontuações muito próximas. As alunas Adriana Figueiredo e Carolina 

Marques terão portanto, grandes responsabilidades no próximo torneio…  

       O próximo torneio, último desta fase de apuramento, terá lugar novamente no excelente pavilhão desportivo de 

Miranda do Corvo, com data inicialmente marcada para 17 de março, estando em estudo a alteração para o dia 18 de 

março, última sexta-feira de aulas, antes das interrupções letivas do 2º período. Como irão decorrer as competições 

individuais + competição por equipas + competição de pares, por escalão e género, será necessário mais tempo para 

cumprir todo o calendário de jogos, obrigando a que a competição se inicie de manhã, continuando depois do almoço. 

Esperamos que dia 17 ou 18, todos os alunos consigam estar presentes em Miranda do Corvo, não só para conseguirmos 

o máximo de alunos apurados para a competição individual, mas para podermos ficar apurados para a competição “por 

equipas” (constituída por 5 elementos por género) do calendário de Desporto Escolar de Badminton, quer feminina quer 

masculina. Para este objectivo teremos que ficar em 1º lugar em cada uma destas competições… 

 

 

Professora responsável: Teresa Silvano 

 


