
 

 
 

Três estudantes-atletas integram missão portuguesa no evento, em Itália 

Politécnico de Leiria marca presença nas Universíadas de Verão  

O Politécnico de Leiria marca presença nas Universíadas de Verão 2019 -  Napoli 2019 Summer Universiade, 

que decorrem em Nápoles, Itália, até dia 14 de julho. Três estudantes-atletas do Politécnico de Leiria integram 

a missão portuguesa que participa na 30ª edição do evento desportivo internacional. Esta é uma presença 

histórica para o Politécnico de Leiria, que vê pela primeira vez os seus estudantes-atletas participar no evento. 

Evelise Veiga, estudante de Gestão na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que compete no salto em 

comprimento e no triplo salto, Joana Ferreira, que frequenta Fisioterapia na Escola Superior de Saúde, e que 

compete nos 5.000 metros planos, e Joana Pontes, também estudante de Fisioterapia, que compete nos 

20.000 metros marcha, são as três atletas que representam o Politécnico de Leiria, na delegação de Portugal 

que conta com 72 estudantes, que competem em 10 modalidades. 

O Politécnico de Leiria apoia os seus estudantes na prática de desporto, dispondo de mais de 30 modalidades 

desportivas. Anualmente distingue os seus estudantes-atletas na tradicional Gala do Desporto, que celebra o 

desporto e premeia os melhores dos melhores. 

Nos últimos anos, tem-se colocado ao nível das maiores instituições de ensino superior do país, no que diz 

respeito à participação e aos resultados desportivos. Na história desportiva do Politécnico de Leiria, somam-

se mais de sessenta títulos nacionais universitários, aos quais se junta um sem número de classificações em 

lugar de pódio. Destaca-se, ainda, a participação em doze campeonatos europeus universitários, em 

representação de Portugal. 

Os estudantes atletas podem ser acompanhados na página de Facebook do FADU Portugal – Federação 

Académica do Desporto Universitário, aqui: https://www.facebook.com/fadupt. 

Leiria, 4 de julho de 2019  

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Maria Joana Reis * 939 234 512 * 244 859 130 * mjr@midlandcom.pt 

Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * 244 859 130 * amc@midlandcom.pt 

Ana Frazão Rodrigues * 939 234 508 * 244 859 130 * afr@midlandcom.pt 
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