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A Universidade de Coimbra
promoveu ontem uma sessão
de apresentação oficial dos es-
tudantes-atletas que fazem
par te do Programa de Apoio
ao Alto Rendimento 2022. São
28 os contemplados com a in-
clusão neste projecto, com
destaque para cinco que
participa ram no ano passado
nos Jogos Olímpicos e Jogos
Paralímpicos Tóquio 2020,
como são os casos de Catarina
Costa (Ju do/Faculdade de
Medicina), Gabriel Lopes (Na-
tação/Faculdade de Ciências
do Desporto e Educação Fí-
sica), Irina Rodrigues (Atle-
tismo/Faculdade de Medi-
cina), Diogo Cancela (Parana-
tação/Faculdade de Ciências
e Tecnologia) e Telmo Pinão
(Paraciclismo/Faculda de de
Ciências do Desporto e Edu-
cação Física).

Durante uma conversa in-
formal e descontraída, Amílcar
Falcão deixou claro que tem
«muito apreço pelo Desporto»,
entendendo que «é uma escola
muito importante para a vida»,
na qual «se criam laços de ami-
zade tão fortes como a família».

«Quando se transporta o que
levamos do Desporto para a
nossa vida profissional e pes-
soal acho que é muito positivo.
A pessoa tendencialmente é
conciliadora, não é dada a ex-
tremos, tem um pensamento
mais lúcido e tranquilo», acres-
centou o reitor da Universi-
dade de Coimbra.

«Para além de qualificarmos
pessoas na Universidade de
Coimbra temos a missão de
formar pessoas, no sentido de
dar oportunidades para que
possam fazer e ver coisas di-
ferentes. Que faça de todos vós
pessoas melhores, mais com-
petentes e que sejam o futuro
do país. A UC tem vindo a apos-
tar bastante na alta competi-
ção, no alto rendimento. Sei da
importância que tem para a
UC ter pessoas como vocês.
Fico muito orgulhoso com os
vossos desempenhos e temos
respeito por vocês. Dentro das
limitações tudo faremos para
terem as melhores condições.
A UC está mesmo empenhada
em vos ajudar», declarou Amíl-
car Falcão que lembrou ainda
que há milhares de atletas que
estudam na Universidade de
Coimbra.

“Interesse estratégico”
António José Figueiredo, por

sua vez, lembrou que o Des-
porto «sempre foi de interesse»
para a Universidade de Coim-
bra mas constatou que «desde
há uns anos, muito particular-
mente, quando o reitor assu-
miu a pasta do Desporto en-
quanto vice-reitor, passou do
patamar de interesse para in-
teresse estratégico». O vice-rei-
tor com o pelouro do Desporto
anunciou ainda que ontem,
simbolicamente, abriu o perí -
odo de candidatura para bolsas
Santander Estudante-Atleta,
havendo uma dezena de bol-
sas disponíveis, reforçando
que esta é «mais uma prova
que a UC está empenhada no
Desporto». 

Segundo a nota de imprensa
enviada, o Programa de Apoio
ao Alto Rendimento 2022 «tem
como objectivos potenciar a
compatibilização da vida aca-
démica e da prática desportiva
de alto rendimento, oferecendo
aos estudantes-atletas as mais-
valias das várias áreas de co-
nhecimento da UC, no apoio e
na melhoraria das condições
de treino e preparação para a
competição». «As medidas vão

desde o apoio ao nível escolar
(na escolha de horários e de
tur mas e na possibilidade de
realização de mais unidades
curriculares em época especi -
al) à facilitação do acesso às
instalações de treino e de con-
trolo e monitorização da prá-
tica desportiva», pode ler-se.�

Desporto é aposta forte na
Universidade de Coimbra
Apresentação Programa de apoio dedicado aos estudantes-atletas da UC
que estão no alto rendimento para 2022 foi ontem lançado

14 dos 28 atletas estiveram presentes na sessão de apresentação

RICARDO SOUSA

PROGRAMA DE APOIO
AO ALTO RENDIMENTO
2022
Atletismo
Irina Rodrigues (FMUC)
Badminton
Diogo Glória (FMUC)
Hugo Fernandes (FEUC)
Canoagem
Beatriz Lamas (FCTUC)
Bruno Macedo (FEUC)
Francisco Santos
(FEUC)
Iago Bebiano (FCTUC)
Mafalda Germano
(FFUC)
Manuel Santos (FMUC)
Márcia Faria (FCTUC)
Maria Brandão (FEUC)
Rúben Vilas Boas
(FCTUC)
Ciclismo
Daniela Campos
(FCTUC)
Sofia Gomes (FFUC)
Futebol
Luana Marques 
(FCDEFUC)
Ginástica
Joana Abrantes (FMUC)
Judo
Beatriz Moreira
(FPCEUC)
Catarina Costa (FMUC)
Francisco Mendes
(FFUC)
Teresa Santos (FMUC)
Natação
Diogo Carvalho 
(FCDEFUC)
Gabriel Lopes 
(FCDEFUC)
Paranatação
Diogo Cancela (FCTUC)
Paraciclismo
Telmo Pinão (FCDEFUC)
Remo
Dinis Costa (FCTUC)
Eduardo Sousa 
(FCDEFUC)
Inês Oliveira (FCTUC)
Simão Simões (FCTUC)


