
 

 

 
Anúncio foi feito pelo presidente Rui Pedrosa durante a 17.ª Gala do Desporto 

Politécnico de Leiria anuncia candidatura para organizar e receber 

as Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários em 2022 
 

O Politécnico de Leiria vai ser candidato a organizar e receber as Fases Finais dos Campeonatos Nacionais 

Universitários em 2022. «No próximo ano Leiria será Capital Europeia do Desporto. E a cereja no topo do 

bolo é que o Politécnico de Leiria será candidato a organizar as fases finais do desporto universitário e 

queremos ganhar. Vamos ter uma candidatura muito forte, para que em 2022 as fases finais sejam no 

Politécnico de Leiria, mas também com algumas atividades na Marinha Grande e Caldas da Rainha», 

anunciou o presidente do Politécnico de Leiria, Rui Pedrosa, durante a 17.ª Gala do Desporto, que decorreu 

na quarta-feira, dia 13 de outubro, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS).  

«É muito bom estarmos aqui a premiar os nossos estudantes-atletas e a reconhecer a importância do desporto 

para o Politécnico de Leiria. O desporto é um foco muito importante da nossa instituição, não só ao nível da 

formação, mas também em toda a estratégia associada à investigação, com centros de investigação ligados 

ao desporto, e serviços relacionados com a prática desportiva», salientou Rui Pedrosa. 

Em 2019/2020 o Politécnico de Leiria teve mais de 1.200 estudantes a praticar atividades desportivas 

(competição, lazer e treino), tendo registado a conquista de cinco medalhas e a organização de cinco eventos. 

Já no Ano Académico 2020/2021, mais de 1.100 estudantes do Politécnico de Leiria envolveram-se em 

múltiplas atividades desportivas, 662 deles em competição, com registo de 22 medalhas e dois importantes 

eventos, nomeadamente as fases finais de atletismo. 

«Acreditamos que o desporto é muito importante para a saúde e para a formação de melhores cidadãos e 

melhores pessoas, que saibam estar melhor com os outros, com a vida e o Planeta. Por isso, no Plano 

Estratégico do Politécnico de Leiria 2030, onde temos apenas seis objetivos estratégicos, o sexto é esta ideia 

de ter centralidade criativa, cultural e social, onde o desporto, a saúde e o bem-estar têm um papel muito 

importante. O desporto tem de ter cada vez mais um papel central», afirmou o presidente do Politécnico de 

Leiria, recordando a obtenção da certificação máxima “Healthy Campus” pela Federação Internacional de 

Desporto Universitário, em julho deste ano. 

Por sua vez, André Reis, presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), enalteceu 

a «coragem» do Politécnico de Leiria em regressar à prática do desporto universitário ainda em plena 

pandemia. «Infelizmente o desporto universitário não foi exceção à regra e passou por momentos de 

dificuldades face à pandemia. E o Politécnico de Leiria podia ter tomado a decisão mais confortável e ter 

permanecido com a suspensão de toda a prática desportiva em plena pandemia. No entanto, preferiu retomar 

o desporto em segurança, e bem», defendeu André Reis. 

«O desporto, cientificamente comprovado, é um veículo de bem-estar de toda a comunidade académica. Há 

sempre o caminho mais fácil de reagir a um problema, e há outro de prevenção, e o desporto pode assumir 

esse papel. Quando se fala de saúde mental, temática muito presente nas nossas vidas, temos de ter a 

capacidade de assumir que o desporto pode ser a solução», sublinhou.  

Sobre a candidatura do Politécnico de Leiria para organizar e acolher as Fases Finais dos Campeonatos 

Nacionais Universitários em 2022, André Reis afirmou ser «muito importante levar para cidades, concelhos e 

vilas, eventos que habitualmente não costumam decorrer nestas localidades». «Vemos com bons olhos haver 

uma candidatura do Politécnico de Leiria. Apenas em 2003 a Escola Superior de Artes e Design das Caldas 

da Rainha (ESAD.CR) do Politécnico de Leiria recebeu fases finais do desporto universitário, mas a cidade 

de Leiria nunca acolheu estas fases finais, pelo que esta candidatura é uma boa notícia», referiu. 



 

 
A 17.ª Gala do Desporto reconheceu publicamente o esforço e dedicação dos mais de 1.000 estudantes-

atletas do Politécnico de Leiria, em mais de 30 modalidades, e realçou a importância atribuída pela instituição 

à prática desportiva, distinguindo os atletas que, apesar de todas as dificuldades provocadas pela pandemia 

de Covid-19, se destacaram nos dois últimos anos letivos. 

Na categoria “Mérito Desportivo” foi distinguida a estudante-atleta Evelise Veiga, que se destacou na 

modalidade de atletismo, na disciplina de triplo salto, e os estudantes-atletas da equipa de futsal masculino 

do Politécnico de Leiria. Já na categoria “Campeões Nacionais”, em atletismo em pista coberta, foram 

premiados os estudantes-atletas Rafael Correia (campeão nacional universitário 2020 e 2021, em 60 metros 

barreiras), Inês Carreira (campeã nacional universitária 2020, na disciplina de lançamento do peso), e Eliana 

Bandeira (campeã nacional universitária 2021 e recordista nacional universitária, na disciplina de lançamento 

do peso). Em atletismo de pista livre, foram premiados Bernardo Pereira (campeão nacional universitário 

2021, na disciplina de 400 metros) e João Pinto (campeão nacional universitário 2021, na disciplina de 100 

metros). Estes dois estudantes-atletas foram também premiados na disciplina de estafeta medley, por se 

terem sagrado campeões nacionais universitários em 2021 juntamente com Tomás Luz e Pedro Chá-Chá. 

Na categoria “Treinador do Ano”, o vencedor foi José Miguel Lucas, treinador de atletismo. Estavam ainda 

nomeados nesta categoria Miguel Carvalheiro, treinador de basquetebol, e Hélder Silva, treinador de futsal. 

Em “Atleta do Ano Feminino” estavam nomeadas Inês Carreira (atletismo), Joana Rodrigues (basquetebol) e 

Bárbara Ferreira (futsal), tendo Inês Carreira sido a vencedora. Por fim, na categoria “Atleta do Ano 

Masculino”, estavam nomeados os estudantes-atletas João Trincadeiro (karting), Bernardo Pereira (atletismo) 

e Marcelo Conceição (futsal), tendo este último sido eleito vencedor. 

Leiria, 15 de outubro de 2021 

Anexos: Fotografias da 17.ª Gala do Desporto (https://we.tl/t-cBr6TpmtjB)  
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