
 

Grupo-Equipa de Badminton – ESAB 
            

    Cerca de 70 alunos estiveram, na tarde do dia 25 de janeiro, no Pavilhão Desportivo da Escola Secundária 

Fernando Namora, disputando o primeiro de 3 torneios de apuramento para os Torneios Distritais de Badminton. 

Nestes torneios os alunos irão somar pontos para as tabelas de classificação - “rankings”- onde se extrairão os 2 ou 3 

melhores nos diferentes escalões, Infantis A, Infantis B, Iniciados, Juvenis e Juniores, e géneros (masculino e 

feminino). A série G inclui alunos dos Grupos-Equipa de Desporto Escolar de Badminton da Escola Básica e 

Secundária Fernando Namora, Escola Secundária de Avelar Brotero, Escola Básica e Secundária Quinta das Flores e 

Escola Básica e Secundária de D. Duarte. Esta série, com esta junção destas escolas, tornou bastante difícil o 

apuramento dos alunos para os “Distritais” principalmente para os escalões de juvenis, pelo número de alunos 

participantes e pelo nível de qualidade técnica e tática muito aproximado. De referir que alguns destes alunos têm 

tido em anos anteriores uma presença regular em competições Distritais. 

A Carolina Marques e Sofia Soares conseguiram os 1º e 3º lugares. Os melhores resultados para os rapazes da ESAB 

foram conseguidos pelo João Garrido, Diego Dias, Tiago Torres e Ricardo Duarte (5º lugar). 

 

Equipa da ESAB:  
Mariana Marques, João Garrido, Tiago Tomaz, João Lucas, Adriana Figueiredo, Sofia Soares, Tiago Torres, Ricardo Duarte, António Cardoso, João Sousa, Miguel 

António, Gabriel Marques, Mariana Ferreira, Ana Beatriz Reis, Joana Álvaro, Carolina Marques, Diego Dias 

 

No dia 8 de fevereiro (quarta-feira), os alunos do G.E. da ESAB, distribuídos pelas escolas Secundárias de D. Duarte e 

Quinta das Flores, disputaram o 2º ranking. As alunas do escalão de juvenis para além da competição de Singulares, 

realizaram também a competição por Equipas, conseguindo, nos “Singulares”, melhores resultados que no 1º 

ranking: o 1º, 2º e 3º lugares, Sofia Soares, Adriana Figueiredo e Carolina Marques, respectivamente. Por Equipas as 

“meninas” conseguiram o 1º lugar que, a manter no próximo e último ranking, as apurará para estarem presentes no 



Torneio Distrital da DRE-Centro, no dia 30 de março, em Serpins. Melhor não poderia ser. Também nesta escola, os 

alunos do escalão júnior disputaram a competição de Singulares. O nosso João Lucas repetiu o 4º lugar do 1º 

ranking. 

                                             

Equipa da ESAB: Sofia Soares, Carolina Marques, João Lucas, Adriana Figueiredo, Mariana Marques, Joana Álvaro, Ana Reis, Mariana Ferreira, Diego Dias, Tiago 
Torres, João Sousa e João Garrido. Ainda participaram: Tiago Tomaz, António Cardoso, Miguel António e Gabriel Marques. 

 

Em simultâneo, na escola da Quinta das Flores, os juvenis disputaram a competição de Singulares e Equipas. Nos 

jogos Singulares o João Garrido, Diego Dias e Tiago Torres voltaram a conseguir os melhores resultados da nossa 

comitiva. Infelizmente o Ricardo Duarte não pode competir por se encontrar lesionado. Por Equipas, conseguiram o 

2º lugar, competição esta muito equilibrada. A equipa da escola Quinta das Flores, com 3  dos melhores alunos 

classificados no “ranking”, ganhou merecidamente.  Como só os 1 e 2º lugares nos Singulares e o 1º lugar por 

Equipas serão apurados, será muito difícil os nossos “rapazes” conseguirem estar presentes em Serpins. Como o 

regulamento permite, alguns alunos mais velhos poderão subir de escalão, para tentarem apurar na competição de 

Pares Mistos e Homens numa tentativa de conseguirem apurar para os Distritais de juniores a realizar no dia 10 de 

maio, no pavilhão municipal de Miranda do Corvo. 

No dia 11 de fevereiro (sábado), o G.E. da ESAB esteve ainda presente num torneio “extra-projecto” do Desporto 

Escolar, no 3º Momento do Circuito de Torneios de Divulgação do Badminton, projecto da Federação Portuguesa de 

Badminton. Este torneio foi excelentemente organizado pela Associação Desportiva Serpinense, em Serpins, liderada 

por uma referência do Badminton nacional, o professor Nuno Santos. 

Estiveram presentes 4 alunos: Miguel António, Mariana Marques, Sofia 

Soares e Joana Álvaro que, tal como no dia 8 de dezembro, 

experimentaram o circuito do Badminton “federado”, jogando com jovens 

que treinam regularmente nos seus clubes. Foi um dia completo de jogos 

sucessivos, cada set jogado até aos 21 pontos, facto que não estão 

habituados nas rondas dos jogos no âmbito dos torneios de apuramento 

do Desporto Escolar. Ganhando uns e perdendo outros (excluindo a Sofia 

Soares, que ganhou os jogos todos que disputou) todos conseguiram terminar o longo quadro competitivo, com 

direito a prémios por mérito próprio.   



  

 

No dia 8 de março (quarta-feira) irá disputar-se, nas mesmas 

escolas que no 2º ranking, o 3º e último ranking da Série G de 

apuramento. Até lá os alunos irão continuar treinar para conseguirem os melhores resultados possíveis. 

 

Professora responsável: Teresa Silvano 


