DESPORTO

PADEL, UM DESPORTO
EM CRESCIMENTO
O padel é um desporto de raquetes praticado em pares.
Tem um sistema de jogo semelhante ao ténis, onde os jogadores têm de passar a bola
por cima da rede, tendo obrigatoriamente de acertar no campo adversário
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O padel é um dos desportos do
momento. Difere do ténis, na medida
em que deve ser disputado sempre
em duplas, bem como pelo campo,
que é mais pequeno e com paredes,
vidro ou telas. Estas características
fazem com que as partidas sejam mais
movimentadas, já que as hipóteses
de continuação da bola em jogo são
maiores.
A sua origem remonta aos finais do
século XIX, nos navios ingleses. Os
passageiros, de forma a poderem
continuar a praticar ténis, adaptaram
o espaço protegendo o campo, mais
pequeno, com telas. A partir de 1924, o
padel vem para terra firme através de
Frank Beal, que instalou
alguns campos em
diversos parques de Nova
Iorque. O regulamento
foi definido por Enrique
Corcuera, mexicano. A
sua grande explosão
ocorre, posteriormente,
em Espanha, onde este
desporto é mais forte e
seguido com bastante
emoção e atenção.
Em Portugal, o padel
chega na década de 90
através de uma empresa
espanhola (a All Padel),
que constrói o primeiro

campo no complexo Lisboa Racket
Centre, organizando os primeiros
torneios da modalidade e convidando
bastantes jogadores internacionais. No
início, os portugueses não deram muita
atenção a esta modalidade.
Dois passos importantes
estabilizaram-no como um desporto
em amplo crescimento em Portugal.
Em primeiro lugar, a abertura de
mais campos no Algarve e na Linha
de Cascais e respetivo nascimento
de uma associação que procurou
gerir, harmonizar e promover o padel
em Portugal. Os primeiros torneios
portugueses foram organizados e os
nossos representantes passaram a

disputar Campeonatos da Europa e do
Mundo.
O segundo passo foi a organização
no nosso país do Campeonato
Europeu em 2008, com os nossos
representantes a garantirem a melhor
classificação de sempre, o 3º lugar.
A partir daí, o desporto cresceu
exponencialmente, com a abertura de
campos de norte a sul, passando pelas
ilhas. Hoje, temos mais de 80000
praticantes e mais de 400 campos
espalhados pelo país.
No que toca aos resultados, estes têm
sido animadores. As nossas seleções
dão cartas e, em 2015, a feminina foi
campeã da Europa. Daí para cá, em
2017, ambas as seleções
foram vice-campeãs
da Europa. Em 2018, no
Paraguai, no Campeonato
do Mundo, Portugal voltou
a ter destaque. A seleção
feminina ficou em 3º lugar
e a masculina em 5º.
O padel é um desporto
em crescimento e muito
agradável de praticar.
Experimente!
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