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Tetracampeonato para o Minho e Corfebol 
no sábado 
 

Com um pé no fim de semana os Campeonatos Nacionais Universitários coroaram esta sexta-

feira, 22 de abril, mais cinco campeões, que garantiram lugar nos Jogos Europeus 

Universitários, marcados para julho, na Croácia. Andebol, Futsal e Voleibol Femininos, 

Basquetebol e Futebol de 11 Masculinos foram as modalidades com finais neste sexto dia da 

competição académica que se realiza em Lisboa até domingo, 24 abril. O Estádio de Honra da 

Cidade Universitária de Lisboa serviu de palco, esta sexta-feira, 22 de abril, à vitória dos 

homens da Universidade do Minho no Campeonato Nacional Universitário de Futebol de 11. Os 

agora tetracampeões universitários venceram, já no prolongamento, a turma do Instituto 

Politécnico de Viseu por 1 a 0, com golo de João Pedro Ferreira. O pódio ficou completo com o 

terceiro lugar da Associação Académica da Universidade de Évora. A final do Campeonato 

Nacional Universitário do Basquetebol Masculino concentrou-se no Pavilhão do Casal Vistoso 

para assistir ao triunfo da Associação Académica da Universidade do Minho sobre os homens 

da Associação de Estudantes Instituto Superior Técnico por 59-45. O bronze ficou entregue aos 

campeões de 2015, a formação da Associação Académica Universidade Aveiro. Andebol 

Feminino No Pavilhão 1 do Estádio Universitário de Lisboa assistiu-se à troca de lugares no 

nacional universitário de Andebol. As mulheres da Universidade do Porto venceram por 26-18 a 

Associação Académica Universidade Aveiro, campeã do ano passado. A Associação Académica 

de Coimbra acabou na terceira posição depois de vencer o Politécnico do Porto por 19-14. Um 

golo apenas bastou para a equipa feminina de Futsal da Associação Académica da Universidade 

do Minho chegar ao ouro frente à Associação Académica da Universidade de Évora, ao início 

desta tarde. O Instituto Politécnico de Santarém perdeu o melhor lugar do pódio conseguido em 

2015 e ficou-se pelo bronze. A última final do dia realizou-se no pavilhão do Casal Vistoso com 

as estudantes-atletas da Associação Académica da Universidade do Minho a vencerem, pelo 

segundo ano consecutivo, o título de campeãs nacionais de Voleibol. As mulheres do Minho 

derrotaram o Politécnico do Porto, que ocuparam a segunda posição do pódio, e o bronze sorriu 

à Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia do Porto. Este sábado realiza-se o 

Campeonato Nacional Universitário de Corfebol com 10 equipas vindas de três clubes distintos. 

Todas as decisões a partir das 10 horas no Pavilhão 1 do Estádio Universitário. 
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