
 
Já são conhecidos os grupos das modalidades em competição  

Vinte e sete clubes vão disputar as Fases Finais dos Campeonatos 

Nacionais Universitários em Leiria e na Marinha Grande  
 

Vinte e sete clubes da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) vão disputar as Fases Finais 

dos Campeonatos Nacionais Universitários (CNU), que decorrem entre os dias 16 e 27 de maio, nos concelhos 

de Leiria e da Marinha Grande, numa organização local do Politécnico de Leiria. A cerimónia de apresentação 

e sorteio dos grupos das cinco modalidades em competição teve lugar ontem, dia 28, na Praça Rodrigues Lobo, 

em Leiria. Este é o maior evento nacional multidesportivo do ensino superior, envolvendo a participação de 

largas centenas de pessoas, entre estudantes-atletas, oficiais, equipas de arbitragem e entidades locais. 

Os 27 clubes FADU que estarão na competição são: Associação Académica de Coimbra (AAC); Associação 

Académica da Universidade dos Açores (AAUA); Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv); 

Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI); Associação Académica da Universidade de 

Évora (AAUE); Associação Académica da Universidade do Minho (AAUMinho); Associação Académica de Trás-

os-Montes e Alto Douro (AAUTAD); Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (AEFADEUP); Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia (AEFCT); Associação 

de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto (AEFEP); Associação de Estudantes da Faculdade de 

Economia da Universidade Nova de Lisboa (AEFEUNL); Associação dos Estudantes da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto (AEFEUP); Associação dos Estudantes da Faculdade de Motricidade 

Humana (AEFMH); Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (AEFML); 

Associação de Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (AEICBAS); Associação de 

Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (AEISCAP); Associação de 

Estudantes do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (AEISCTE-IUL); Associação de Estudantes do Instituto 

Superior de Engenharia do Porto (aeISEP); Associação de Estudantes  do Instituto Superior da Maia (AEISMAI); 

Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico (AEIST); Instituto Politécnico de Coimbra (IPC); 

Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB); Instituto Politécnico de Viseu (IPV); Universidade Nova de 

Lisboa (NOVA); Universidade do Porto (UPorto); Universidade de Lisboa (ULisboa); Politécnico de Leiria 

(PLeiria).  

Os 27 clubes estarão presentes com equipas distribuídas pelas modalidades de Andebol (F e M), Basquetebol 

(F e M), Futebol 11 (M), Futsal (F e M) e Voleibol (F e M), num total de 144 jogos e mais de 250 horas de 

competição. 

«Estamos no contexto de Cidade Europeia do Desporto. O Politécnico de Leiria, enquanto instituição de ensino 

superior pública global, mas com foco regional, assume valores importantes, em que as competências técnicas 

e científicas são determinantes para o sucesso e para o futuro dos nossos estudantes, os futuros profissionais, 

estando o futuro efetivamente nas mãos deles. Acreditamos claramente que há valores de cidadania que têm 

de ser trabalhados para que, no futuro, com essas competências transversais e com as competências de 

relacionamento social, os estudantes sejam melhores cidadãos e melhores profissionais. E o desporto, no 

ensino superior, também contribui para isso», afirmou Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria, durante 

a cerimónia.  



 
«Ninguém tenha dúvidas que estas vão ser as melhores Fases Finais de sempre do desporto universitário, 

sendo com honra que acontece pela primeira vez na história em Leiria e na Marinha Grande», concluiu Rui 

Pedrosa.  

Por sua vez, André Reis, presidente da FADU, afirmou que «a opção por Leiria e pela Marinha Grande foi por 

mérito e competência do Politécnico de Leiria enquanto clube da FADU, que ao longo dos últimos anos tem 

feito um excelente trabalho na área do desporto». «Foi também pelas cidades de Leiria e Marinha Grande, pelo 

trabalho que fazem ao nível do desporto. Já tive oportunidade de visitar praticamente todas as infraestruturas 

desportivas que vão receber as provas e é também importante percebermos que nestes municípios existem 

muitas instalações desportivas com qualidade, tendo algumas sido recentemente inauguradas e que vão já ser 

utilizadas pelos estudantes que vão participar na competição.» 

«Este é um evento onde damos fim ao uso das máscaras. Ao longo destas últimas épocas não tem sido possível 

termos uma época normal, sendo este o primeiro evento pós-pandemia, em que reunimos todas as condições 

para retomar verdadeiramente o desporto universitário e a festa do desporto universitário. Também estou 

convencido que poderemos ter aqui as melhores Fases Finas de sempre. Estamos todos a trabalhar para isso», 

rematou André Reis. 

Na cerimónia esteve também presente a diretora-geral do Ensino Superior, que agradeceu ao Politécnico de 

Leiria e aos municípios de Leiria e da Marinha Grande o apoio dado na organização do evento. «Quero também 

agradecer e reconhecer a ação sistemática da FADU na afirmação do desporto universitário a nível nacional e 

internacional e o excelente desempenho dos oito mil estudantes-atletas», referiu Maria da Conceição Bento. 

«A pandemia deixou marcas a nível psicológico, físico, social, académico e familiar nos jovens, em particular 

dos estudantes que frequentam o ensino superior», afirmou a diretora-geral, destacando os benefícios do 

desporto para o bem-estar e desempenho académico. «Ao promover o desporto universitário estamos a 

contribuir para um ensino superior mais saudável, mais internacionalizado, mais inclusivo e mais multicultural. 

O desporto vence barreiras, de raça, de cor, de religião e de língua, facilitando a integração e inclusão de todos 

e todas. Agradeço, por isso, à FADU e a todos o forte envolvimento em prol de mais desporto universitário e 

melhor ensino superior», sublinhou Maria da Conceição Bento. 

O evento é uma organização conjunta da FADU e do Politécnico de Leiria, com a parceria das câmaras 

municipais de Leiria e Marinha Grande. Na cerimónia, Gonçalo Lopes e Aurélio Ferreira, presidentes das 

autarquias de Leiria e Marinha Grande, respetivamente, afirmaram ser «um orgulho e uma honra» para os 

municípios estarem envolvidos na organização deste evento desportivo, tendo sido destacada a importância 

do desporto para todas as faixas etárias da população, desde as gerações mais jovens aos mais idosos.  

Equipas de 10 distritos de Portugal Continental e uma equipa da Região Autónoma dos Açores vão 

disputar nove títulos 

No âmbito das Fases Finais dos CNU serão atribuídos nove títulos de campeão nacional universitário. A 

competição inicia-se com a realização de seis play-offs, face à participação da Associação Académica da 

Universidade dos Açores, que já não disputava Fases Finais dos CNU há vários anos. A AAUA vai trazer a 

Leiria e Marinha Grande seis equipas para disputar os play-offs, estando a participação deste clube nas Fases 

Finais dependente dos resultados conseguidos nestes play-offs.  



 
Os vencedores das Fases Finais ficarão apurados para, ainda este ano, representarem Portugal nos Jogos 

Europeus Universitários, que decorrem entre 17 e 30 de julho, na Polónia.  

O sorteio decorrido ontem na Praça Rodrigues Lobo, em Leiria, determinou que, na modalidade de Andebol 

Feminino, o Grupo A seja composto por AAUMinho, PLeiria e AEISCAP, sendo o Grupo B constituído por 

UPorto, AEIST e AAUAv. Já em Andebol Masculino, o Grupo A conta com AAUMinho, aeISEP, AEISCTE-IUL 

e o vencedor do play-off. No Grupo B encontram-se AEFMH, PLeiria, AAUAv e AEFEP. 

Em Basquetebol Feminino, no Grupo A estão NOVA, AAUMinho, AEFADEUP e AEIST, contando o Grupo B 

com AAUAv, AEFEUP, AEFMH e AAUE. Por sua vez, em Basquetebol Masculino, no Grupo A estão AEFMH, 

AEFEUP, AAC e o vencedor do play-off. Já o Grupo B conta com AAUMinho, PLeiria, AEFCT e aeISEP. 

Na modalidade de Futebol 11 Masculino o sorteio determinou que no Grupo A estejam as equipas da AEFEUNL, 

PLeiria, IPC e AEFEUP, e no Grupo B a AAUE, AEFEP, AEFML e IPV. 

Em Futsal Feminino, o Grupo A é composto por AAUTAD, PLeiria, AEFMH e AEISMAI, e o Grupo B por AEIST, 

AEFADEUP, AAC e o vencedor do play-off. Em Futsal Masculino, o Grupo A apresenta a AAUMinho, PLeiria, 

AEIST e AEFADEUP, ao passo que o Grupo B conta com AEISCTE-IUL, AEFEP, AAUBI e o vencedor do play-

off.  

Na modalidade de Voleibol Feminino, no Grupo A estão AEFEUNL, PLeiria, AAUAv e AEFEP, e no Grupo B a 

AAUMinho, AEICBAS, AEFML e o vencedor play-off. Por sua vez, no Voleibol Masculino, no Grupo A 

encontram-se AEIST, PLeiria, AAUMinho e AEFADEUP. No Grupo B estão AAUAv, AEFEP, ULisboa e o 

vencedor play off.  

Mais informações sobre as Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários podem ser consultadas no 

site da FADU, em https://www.fadu.pt/.  

Leiria, 29 de abril de 2022 

Anexos: Fotografias da apresentação e sorteio (https://we.tl/t-8PxDV5JiyZ).  

Para mais informações contactar:  

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Cristiana Alves * 939 234 512 * ca@midlandcom.pt 
Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * amc@midlandcom.pt 
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