
Serão 77 atletas em
prova, entre os quais 33
femininos, a competir
em 10 modalidades
ALEXANDRE REIS

TM A Missão da Federação Aca-
démicado Desporto Universitário
(FADU) na 30 â Universíada de Ve-
rão - Nápoles'2ol9 - vai bater re-

cordes de participação nacional,
com Portugal a apresentar 72 atle -
tas, entre os quais 33 femininos,
para competirem em 10 modali-
dades , entre osdias3el4de julho .

"O que esperamos é que estes
atletas representemPortugalcon-
dignamente, depois de terem
atingido este patamar por mérito
próprio, não só pelos resultados

desportivos , mas também por se -
rem estudantes. São um exemplo,
pois é muito difícil conseguirem
estar ao mais alto nível em duas
atividades tão exigentes e numa
sociedade tão competitiva como é

a nossa" , considerou Susana Fei-
tor, que mais uma vez repete o

cargo dechefe-de-missão.



Para a antigamarchadora olím-
pica, "aediçãodeTaipé'2ol7teve
uma representação mais homo-
génea" , mas a convicção é de que
possa haver muitas surpresas e

que "muitos destes atletas possam
brilhar nos pódios "

.

Como maiores trunfos compe-
titivos, Portugal apresenta sele-
ções fortes no voleibol masculino

(treinada por João José) e no bas-
quetebol feminino , mas o atletis -
mo, judo, taekwondo, natação,

esgrima, tems e ginastica rítmica e

artística também têm chances .

A sessão de apresentação da
Missão Portuguesa teve apresen-
ça dos atletas, acompanhados por
treinadores e vários dirigentes,
entre os quais Daniel Monteiro,
presidente da FADU, e João Paulo
Rebelo, secretário de Estado da
Juventude e Desporto, que inau-
guraram as novas instalações da
FADU, sediadas no pavilhão do
Estádio Universitário de Lisboa, o

Miguel Cunha será o porta-estandarte
Miguel Cunha, de 21 anos, é o

exemplo de como se pode ser
bom estudante e bom despor-
tista, não sendo por acaso que
foi nomeado como porta-estan-
darte. O Zona 4 do Voleibol Clu-
be de Viana tem uma licenciatu-
ra em Bioquímica e está a tirar o
mestrado em Biologia Molecu-
lar: "Confesso que não estava à

espera. É um tremendo orgulho
representar a minha modalida-
de e estar nesta missão. Tenho
tido sempre boas condições
para estudar e praticar despor-
to, mas admito que os meus co-
legas tenham algumas dificul-
dades. Estamos apostados em
trazer medalhas e esse é um dos
nossos objetivos."


