
 

Jogos das Fases Finais arrancaram esta segunda-feira 

 

As Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários, que este ano decorrem em Leiria e na 
Marinha Grande, arrancaram esta segunda-feira, tendo sido realizados 16 jogos neste primeiro dia. 
Com jogos nos pavilhões do Lis, Juve Lis, campo do GRAP e gimnodesportivo dos Pousos, já se luta pelo 
título de campeão nacional universitário no andebol, basquetebol e futsal (feminino) e também no 
futebol 11 (masculino). 
 
No basquetebol feminino, a Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico (AEIST) venceu a 
Universidade Nova de Lisboa por 53-43 e a Associação Académica da Universidade do Minho 
(AAUMinho) venceu a Associação dos Estudantes da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
(AEFADEUP) por 46-43, em jogos a contar para o grupo A. No grupo B, a Associação Académica da 
Universidade de Aveiro (AAUAv) venceu a Associação Académica da Universidade de Évora (AAUE) por 
79-36 e a Associação dos Estudantes da Faculdade de Motricidade Humana (AEFMH) venceu a 
Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (AEFEUP) por 44-39.  
 
No que respeita à competição no andebol feminino, a AAUMinho venceu a AEISCAP por 20-13, o 
Politécnico de Leiria (P.Leiria) ganhou em casa frente à Associação de Estudantes do Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração do Porto (AEISCAP) por 23-17, a Universidade do Porto venceu a 
AAUAv (19-16), tendo mais tarde as aveirenses vencido a AEIST por 22-10.  
 
No campo do GRAP jogou-se pelo título no futebol 11, a AEFEP goleou a AEFML por 6-1, o IPV ganhou 
à AAUE (1-0), o IPC ganhou ao P.Leiria por 3-1 e o jogo entre a AEFEUP e Associação de Estudantes da 
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (AEFEUNL) terminou a zeros.  
 
Logo pela manhã e no futsal feminino o destaque vai para as equipas de Lisboa, com uma vitória da 
Associação dos Estudantes da Faculdade de Motricidade Humana (AEFMH), por 10-0, frente ao P.Leiria, 
tendo a AEIST vencido (6-0) a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologias (AEFCT). 
Também a Associação Académica da Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro (AAUTAD) venceu a 
Associação de Estudantes do Instituto Superior da Maia (AEISMAI) por 5-1, e a Associação Académica 
de Coimbra (AAC) venceu a AEFADEUP por 2-1. 
 
Esta terça-feira prosseguem os jogos da fase de grupos, estando a primeira final marcada para quinta-
feira, no andebol feminino. O pavilhão da Juventude do Lis recebe esse jogo decisivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos os resultados dos jogos podem ser acompanhados na app FADU Portugal.  


