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Ricardo Sousa

A 5.ª edição dos Jogos Univer-
sidade de Coimbra (JUC) 2022/
2023 foi ontem apresentada.
Numa cerimónia re alizada no
Auditório Rui Alarcão ficou en-
tão a saber-se, pela voz de Filipa
Godinho, diretora adjun ta do
Estádio Universitário de Coim-
bra e coordenadora do Des-
porto UC, que o evento que o
ano passado teve 3.192 partici-
pantes volta a ser dividido em
cinco ligas distintas, cada uma
destinada a um público especí -
fico - Liga Académica, para to-

dos os estudantes; Liga Inter-
Residências para residentes
nos alojamentos dos SASUC;
Liga Minerva para docentes, in-
vestigadores e cor po técnico;
Liga Alumni para antigos estu-
dantes; Liga 2 I’s para membros
de empresas parceiras de Ino-
vação e Investigação - havendo
oito modalidades (Andebol,
Badminton, Basquetebol 3x3,
Futebol, Futsal, Ténis, Ténis de
Mesa e Voleibol), nas vertentes
feminina e masculina. 

«Os JUC começam a ser
uma boa tradição da UC. Ser-
vem para fomentar a prática

desportiva, desenvolver as
questões paralelas à atividade
desportiva como são as rela-
cionais, de inclusão, mas so-
bretudo para promover um es-
tivo de vida ativo e saudável.
Além disso, abraçam as dife-
rentes dimensões da Universi-
dade de Coimbra. Estamos a
falar dos estudantes, dos do-
centes, do corpo técnico e das
empresas com quem a UC tem
relações de cooperação. É uma
mega operação através do
Desporto que abrange diferen-
tes valências», declarou Antó-
nio José Figueiredo. O vice-rei-

tor da UC para a Qualidade,
Desporto e Serviços de Ação
So cial está confiante de que a
nova edição «vai superar todos
os números», apelando para
isso «ao empenho e vontade»
dos diversos núcleos de estu-
dantes da UC.

«Os JUC, nomeadamente a
Liga Académica, são uma par-
ceria entre a UC e a AAC muito
importante», constatou João
Caseiro, por sua vez, que lem-
brou que «o Desporto é um
dos pilares fundamentais» da
entidade que dirige. O presi-
dente da Direção-Geral da AAC
revelou ainda que «na assem-
bleia geral da FADU os JUC fo-
ram dado como bom exemplo
de prática desportiva».

O administrador dos SASUC,
que admitiu ser um participan -
te dos JUC desde a primeira
edição, enalteceu o facto de
«quase 40%» dos alunos que
vivem em residências univer-
sitárias «participarem na Liga».
«Estou confiante que vamos
superar os números da edição
anterior», rematou Nuno Cor-
reia.

As inscrições abriram ontem
e os interessados poderão ins-
crever-se através do “site”
uc.pt/desporto/juc.|

JUC querem continuar
a bater recordes
Adesão Organização assume a vontade de superar os números da edição
anterior, na qual participaram perto de 3.200 pessoas
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