
Foi um dia de “feriado” dedicado à modalidade Badminton.  

Cerca de 80 alunos / atletas disputaram a classificação feminina e masculina em jogos de singulares nos 

escalões de sub-11, sub-13, sub-15, sub17 e sub-19 em representação de 2 clubes e 6 escolas: Associação 

Desportiva de Serpins, Associação Académica de Coimbra, e escolas de Condeixa, Paião, Taveiro, Eugénio 

de Castro, C. S., e … Avelar Brotero.  

Equipa do G.E. da ESAB: Mariana Marques, Joana Álvaro, Carolina Marques, Sofia 

Soares, João Garrido, João Sousa, Miguel António, Rui Matos, Leandro Saraiva, Adriana Figueiredo, Ricardo Duarte, Diego Dias, José Toscano, 

António Cardoso, Gabriel Marques 

 

Estes torneios de divulgação que acontecem por todo o país fazem parte do projeto da Federação 

Portuguesa de Badminton e tem como objectivo o incentivar e estimular a prática desta modalidade ainda 

tão (des)acarinhada em Portugal. 

 

Os jogos desenrolaram-se em bom ritmo, com organização 

excelente a cargo da Associação Académica de Coimbra. Na parte 

da manhã os jogos decorreram no pavilhão 2 (4 campos) e na 

parte da tarde no pavilhão 3 (10 campos), pavilhão excelente 

pecando apenas pelo excesso de luz para a prática específica do 

Badminton e por alguns cantos dos campos coincidirem com as 

“tabelas” do campo de jogo do hóquei em patins. 

 

Os alunos da escola Avelar Brotero apenas competiram nos escalões de sub-17 e sub-19, uma vez que a 

nossa escola apenas tem alunos do 10º ao 12º ano de escolaridade. Os resultados foram excelentes: 



1º lugar Sub-17: Sofia Soares 

 

1º e 3º lugar Sub-19: Adriana Figueiredo e Carolina Marque, respetivamente 

 

2º e 3º lugar Sub-19: Rui Matos e Leandro Saraiva, respetivamente 

 

As medalhas foram entregues por jogadores do circuito de alto nível de badminton nacional e internacional, 

destacando-se a presença da ex-atleta olímpica, Ana Moura. É de louvar que estas “estrelas” desta 

modalidade estejam sempre disponíveis para colaborar e participar nestas iniciativas. 

Próxima competição: acontecerá no dia 25 de janeiro em Condeixa-a-Nova, na escola Secundária Fernando 

Namora. Esperemos que a inspiração para os bons resultados se mantenha no próximo ano novo! 

Profª Teresa Silvano, ESAB 


