
 

Politécnico de Leiria foi coorganizador da competição que decorreu nos dias 5 e 6 de junho em Leiria 

Estudantes-atletas do Politécnico de Leiria conquistam nove medalhas 

no Campeonato Nacional Universitário de Atletismo em Pista ao Ar Livre   
 

A equipa do Politécnico de Leiria, constituída por 19 estudantes-atletas, conquistou nove medalhas no Campeonato 

Nacional Universitário de Atletismo em Pista ao Ar Livre, que decorreu nos dias 5 e 6 de junho, no Estádio Municipal 

de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa e no Centro Nacional de Lançamentos. O Politécnico de Leiria foi coorganizador 

do evento, que contou com cerca de 274 estudantes-atletas de 47 clubes em representação das suas instituições 

de ensino superior. Foram respeitadas todas as diretrizes da Direção Geral de Saúde e cumprido o plano de 

contingência da instalação desportiva.  

 

Os estudantes do Politécnico de Leiria que alcançaram a medalha de Ouro foram Bernardo Pereira, estudante do 

curso de Fisioterapia (ESSLei), que triunfou nos 400 metros; João Pinto, estudante de Mestrado em Engenharia 

Mecânica - Produção Industrial (ESTG), vencedor dos 100 metros; e também a equipa masculina do Politécnico de 

Leiria, constituída pelos estudantes: Tomás da Luz, estudante da licenciatura em Engenharia da Energia e do 

Ambiente (ESTG), Pedro Carreira, estudante da licenciatura em Gestão (ESTG), João Pinto, estudante de Mestrado 

em Engenharia Mecânica - Produção Industrial (ESTG), e Bernardo Pereira, estudante do curso de Fisioterapia 

(ESSLei), que conquistaram o primeiro lugar na prova de Estafeta Medley.  

 

Eliana Bandeira, estudante do TeSP em Serviço Jurídico (ESTG), sagrou-se vice-campeã no lançamento do disco 

e Inês Carreira, estudante da licenciatura em Desporto e Bem-Estar da Escola Superior de Educação e Ciências 

Sociais (ESECS), obteve duas medalhas, sendo elas Prata no lançamento do peso, e Bronze no lançamento do 

disco. Alexandra Oliveira, estudante do curso de Fisioterapia (ESSLei), conseguiu a medalha de Prata nos 5.000 

metros, Rafael Correia, estudante da licenciatura Engenharia Informática (ESTG), conquistou uma medalha de Prata 

nos 110 metros barreiras, e Juliana Brites, estudante do curso de Fisioterapia (ESSLei), conseguiu a medalha de 

Bronze no triplo salto. 

 

Leiria, 9 de junho de 2021 
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