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Vamos começar a apresentação dos novos atletas Planeta Basket Store pelo feminino. E quem
melhor para representar a intensidade, a entrega e a atitude competitiva que a nossa pequena
gigante Inês Viana. A pequena base de 26 anos é a prova viva de que as pessoas não se
medem aos palmos.

É que apesar da sua baixa estatura, ninguém lhe fica indiferente assim que entra em campo
para comandar as suas tropas. Internacional portuguesa nos vários escalões jovens e pela
seleção A, a Inês e um valor seguro da modalidade que hoje em dia espalha o perfume do seu
basquetebol além fronteiras.

Formada na AD Sanjoanense, clube ao serviço do qual se sagrou campeã distrital de sub-14 e
nacional de sub-14 e sub-16, a Inês prosseguiu a sua carreira em alguns dos clubes de
referência do basquetebol nacional como a Quinta dos Lombos, Benfica, CAB Madeira e
Olivais, antes de rumar ao estrangeiro, mais precisamente à Suíça para representar o Elfic
Fribourg. A experiência fora do país continua a ser uma realidade, sendo que atualmente
representa o Basket Namur Capitale, da Bélgica.

Aos 26 anos, a internacional portuguesa tem já um currículo invejável, como se pode ver em
baixo, e naturalmente esperamos que este venha a crescer nos próximos tempos.

Resta-nos desejar as boas vindas à Inês Viana, atleta Planeta Basket Store!

Prémios colectivos
- Campeã distrital sub-14 pela ADSanjoanense;
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- Campeã nacional sub-14 e sub-16 pela ADSanjoanense;
- Campeã Festa Basquetebol Juvenil (Inter-Associações) pela seleção distrital de Aveiro
sub-14 e sub-16;
- Campeã distrital sub-19 pela Quinta dos Lombos;
- Campeã nacional sénior pela Quinta dos Lombos;
- Taça Vítor Hugo pela Quinta dos Lombos;
- 2 Taças Federação pela Quinta dos Lombos;
- Campeã nacional sénior pelo Olivais;
- Taça de Portugal pelo Olivais;
- Supertaça Suíça pelo Elfic Fribourg.
- 3º lugar campeonato Europa B sub-16, sub-18 e sub-20 pela seleção nacional;
- 3º lugar Universíadas pela seleção nacional
- 2 participações na Eurocup pela Quinta dos Lombos e 1 pelo Elfic Fribourg.

Títulos individuais
-

MVP Torneio Internacional S.C. Coimbrões sub-14;
MVP Campeonato Nacional Sub-16;
MVP Final Four distrital sub-19;
5 ideal Torneio Internacional Bourg en Breese (França);
5 ideal Campeonato da Europa B sub-16 e sub-18;
4 participações All-star Liga Feminina Portuguesa.

Internacionalizações: 99
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