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Judo e Esgrima em ação Realizou-se este domingo, 17 de abril, o primeiro dia de competição 

dos Campeonatos Nacionais Universitários 2016, em Lisboa. O Judo e a Esgrima foram as duas 

modalidades em ação e ao todo coroaram 16 Campeões Nacionais Universitários. Entre homens 

e mulheres contaram-se mais de 100 estudantes-atletas envolvidos nesta jornada inaugural. O 

Pavilhão do INATEL recebeu quase 80 judocas que se distribuíram pelos 3 tapetes preparados 

para a discussão direta do Campeonato Nacional da modalidade. O muito público presente nas 

bancadas assistiu ao domínio dos "estudantes" da Associação Académica de Coimbra que 

revalidaram, coletivamente, o título de Campeão NacionalUniversitário por equipas. Entre os 

estudantes-atletas presentes destaque para Inês Ribeiro (Associação de Estudantes do Instituto 

Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa - Instituto Universitário de Lisboa) que 

alcançou o ouro entre as concorrentes com -52Kg (em 2015 foi campeã nacional universitária -

57Kg). Entre os homens, Diogo Silva (Universidade Nova) bateu a concorrência e é o novo 

Campeão Nacional Universitário na categoria +90Kg. Depois do terceiro lugar nos Europeus 

Universitários do ano passado e do ouro alcançado em 2013, em Coimbra, Diogo Silva 

consegue com esta vitória, e à semelhança dos restantes campeões nacionais, o apuramento 

direto para os Jogos Europeus Universitários de 2016, na Croácia. Resultados completos - 

http://www.cnu2016.fadu.pt/competicao/modalidades/judo Espada, Florete e Sabre foram as 

três disciplinas da Esgrima em ação, este domingo, no Pavilhão 3 do Estádio Universitário de 

Lisboa. As três pistas de combate receberam perto de 30 homens e mulheres com os olhos 

postos nos títulos maiores do Campeonato Nacional Universitário de Esgrima. Beatriz Paula e 

José Bartissol, ambos da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico, levaram para 

casa as tão desejadas medalhas de ouro na Espada. Resultados completos - 

http://cnu2016.pt/competicao/modalidades/esgrima 
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