
15 dias de Desporto Universitário

OSJOGOS EUROPEUS
UNIVERSITÁRIOS ARRANCARAM

NO PASSADO DIA 15 DEJULHO, EM

COIMBRA, E TERMINAM HOJE. FORAM

15 DIAS TOTALMENTE DEDICADOS

A 13 MODALIDADES E ONDE

PARTICIPARAM MAIS DE QUATRO
MIL ATLETAS, 500 DELES ATLETAS

PORTUGUESES.

Mais de quatro mil atletas representam cerca de

40 países em 13 modalidades desportivas. A novi-

dade, trazida para Coimbra, nesta quarta edição

dos Jogos Europeus Universitários está na introdu-

ção da canoagem como modalidade experimental.

Durante 15 dias, Coimbra vestiu as cores da Europa

e deixou-se invadir por atletas que, em comum,

têm o desporto Universitário.

Portugal, como país de acoLhimento do maior

evento multidesportivo da Europa, teve uma comi-

tiva composta por cerca de 500 atletas estudantes

que disputaram modalidades de canoagem e remo,

andebol, badminton, basquetebol, futebol, futsal,

judo, râguebi, ténis de mesa, ténis de mesa adapta-

do, ténis e voleibol.

A comitiva portuguesa teve, inclusive, atletas com

um currículo de destaque. É o caso de NiLson, do

Futsal, atleta da Associação Académica da Uni-

versidade do Minho, de Francisca Laia, Associação

Académica de Coimbra campeã mundial univer-

sitária de canoagem e atLeta Olímpica dos Jogos

Ri02016, David Varela, vice-campeão mundial uni-

versitário de canoagem e Bruno de Carvalho,

número dois nacional de badminton e a repre-

sentar a Universidade de Lisboa. Por outro lado,

tivemos Bruno Araújo, da Associação Académica

do Instituto Politécnico de Setúbal que representa

Portugal em ténis de mesa adaptado. A equipa

de andebol masculino do Minho procurou a 10. a

medalha em campeonatos europeus universitários,

e o quinto ouro.

Os Jogos Europeus Universitários foram o maior

evento multidesportivo aLguma vez realizado em

Portugal, juntando seis mil pessoas e criando mais

consciência da importância do Desporto Universi-

tário nacional.

RESULTADOS

Ao fecho da edição do Pais Positivo, Catarina

Costa, atleta de Judo tinha arrecadado uma

medalha de ouro e Rodrigo Lopes, uma meda-

lha de prata.

A atleta da Universidade de Coimbra, que ven-

ceu já no Europeu Universitário de 2017, bater

a kosovar Fjolla Kelmendi.da Universidade de

Pristina na categoria -48 kg.

A jogar em casa, a atleta não poderia estar

mais feliz e considerou que ganhar a medalha

de ouro em Portugal e, mais concretamente,

em Coimbra foi um orgulho. De Coimbra, partiu

para o Grande Prémio de Zagreb, antes de dis-

putar outro grand prix' em Budapeste e aponta

o Mundial em Baku como o grande objetivo.

Rodrigo Lopes, por sua vez, acabou por perder

a final de -60 kg e arrecadar a medalha de

prata para Portugal.

À hora de fecho, estas duas medalhas no Judo

juntam-se às já ganhas quatro medalhas no

remo e seis na canoagem, elevando para 12

os medalhados portugueses na prova e o

destaque recai para a Universidade de Coim-

bra que conquistou nove das 12 medaLhas já

conseguidas.


