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O mercado de inverno já fechou, mas ainda fomos a tempo de reforçar a equipa PB Store com
mais um atleta de topo do nosso basquetebol - o base do Sporting C.P. e da Seleção Nacional,
Diogo Ventura.

Nascido e criado numa família que respira basquetebol, o jovem Diogo cedo despontou para a
modalidade, iniciando a sua prática no minibasket do C.R. Feijó aos 6 anos de idade. Em 2008
mudou-se para o S.L.Benfica, clube onde completou a sua formação e ao serviço do qual
somou vários títulos nacionais de sub-16, sub-18 e sub-20. Entretanto, foi somando múltiplas
internacionalizações nas várias seleções jovens, com participações sistemáticas nos
campeonatos da Europa.

A transição para o escalão sénior não foi fácil e Diogo viu-se obrigado a procurar oportunidades
noutras paragens. Em 2012/13 teve a sua primeira experiência no escalão sénior ao serviço do
histórico Algés. Seguiram-se passagens pelo Sampaense, CAB Madeira, Elétrico e Galitos (2
épocas) antes de chegar ao Sporting C.P. no início da época passada. A evolução que tem
demonstrado ao longo dos últimos anos permitiu-lhe assumir a titularidade enquanto base
principal do Sporting e voltar a envergar a as cores nacionais, agora ao serviço da seleção
nacional senior.

Aos 26 anos, Diogo Ventura é já uma certeza do basquetebol nacional e uma peça
importantíssima tanto para Luís Magalhães como para Mário Gomes. E é a partir deste
momento um elemento fundamental da nossa equipa tambem. É um prazer contar contigo
enquanto atleta Planeta Basket Store. Bem-vindo, Diogo!

Títulos colectivos
- 2 Campeonato nacional de sub-16 (2009 e 2010)
- 1 Campeonato nacional de sub-18 (2012)
- 1 Campeonato nacional de sub-20 (2012)
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- 1 Taça de Portugal (2019/20)

Títulos individuais
-

MVP Torneio Natal sub-16 (2008)
5 ideal Torneio Natal sub-16 (2009)
MVP Torneio Portimão sub-16 (2010)
MVP Campeonato Regional sub-16 (2010)
MVP Campeonato Nacional sub-16 (2010)
5 ideal Campeonato Nacional sub-20 (2012)
5 ideal Campeonato Nacional sub-20 (2013)

Internacionalizações
- Seleções jovens - 62
- Seniores - 12
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