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ANDEBOL

Europeu sub-20:
Selecção nacional
vence a Suíça
Portugal venceu ontem a Suíça
por 45-44, num jogo extrema-
mente emotivo que só foi re-
solvido após a realização de
dois prolongamentos e de lan-
çamentos da marca de sete
metros. No final do tempo regu-
lamentar as duas equipas esta-
vam empatadas a 29 golos, o
que obrigou a um primeiro pro-
longamento, que nada resolveu
(33-33). No segundo prolonga-
mento empataram a 38. A pri-
meira série de lançamentos da
marca de sete metros não resol-
veu nada (43-43) e só depois,
na morte súbita, Portugal aca-
bou por garantir a vitória. 
Com este resultado, Portugal vai
defrontar hoje a Noruega, para
atribuição dos 5º / 6.º lugares
do campeonato da Europa de
sub-20 de andebol. 
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� A Associação Académica da Uni-
versidade de Aveiro estará repre-
sentada em duas modalidades
colectivas, Andebol e Basquetebol
feminino, na 1.a Edição dos Jogos
Europeus Universitários, que decor-
rem desde ontem e até ao próximo
dia 24, na cidade de Córdoba, em
Espanha. Um ano depois da partici-
pação da equipa de basquetebol
masculino nos campeonatos euro-
peus universitários é agora a vez de
as equipas femininas de Basquete-
bol e de Andebol da Associação Aca-
démica da Universidade de Aveiro
demonstrarem o seu potencial nes-

tes Jogos Europeus Universitários.
Tendo a cidade espanhola como

palco, a competição conta com
uma representação de 300 portu-
gueses, que se sagraram campeões
nacionais universitários em com-
petições disputadas ao longo do
corrente ano lectivo. Na comitiva
lusa estão integrados cerca de 30
elementos aveirenses, entre os
quais as 22 atletas das duas moda-
lidades que representam a Univer-
sidade de Aveiro nesta prova.
Recorde-se que as duas equipas da
AAUAv se sagraram campeãs
nacionais universitárias no último
mês de Abril, em competições ex-
tremamente disputadas.

Os Jogos Europeus Universitá-
rios, evento que conhece este ano a
sua primeira edição, pretendem ser
o maior evento multidesportivo de
Estudantes do Ensino Superior na
Europa. Sob a coordenação da Asso-
ciação Europeia do Desporto Uni-
versitário (EUSA), a competição
decorrerá em dez modalidades:
Andebol (feminino e masculino),
Badminton (individual e equipas
mistas), Basquetebol (feminino e
masculino), Futebol (masculino),
Futebol de 7 (feminino), Futsal (femi-
nino e masculino), Rugby de 7 (femi-
nino e masculino), Ténis (equipas
femininas e masculinas), Ténis de
Mesa (individual e equipas femini-

nas e masculinas), Voleibol (femini-
no e masculino) e Voleibol de Praia
(duplas femininas e masculinas).

A edição deste ano realiza-se
sob organização da Universidade
de Córdoba e do Comité Espanhol
de Desporto Universitário, partici-
pando cerca de 3.000 atletas-estu-
dantes, representando mais de 30
países e 100 instituições de ensino
superior europeias, que vão dispu-
tar cerca de 30 títulos europeus
universitários. A Universidade de
Aveiro estará representada com a
maior comitiva de sempre nos Eu-
ropeus, tal como já havia aconteci-
do este ano, em Braga, nos Campe-
onatos Nacionais.l

Equipas da AAUAv competem em Córdoba
Vinte e dois atletas dos 231 portugueses que ontem começaram a disputar os “EUSA Games” são de
Aveiro. Andebol e Basquetebol feminino são as modalidades em que participam as equipas aveirenses

EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS

AS CAMPEÃS NACIONAIS DA AAUAV vão disputar os títulos europeus de Andebol e Basquetebol

D
.R
.

D
.R
.

COMENTÁRIO

Estas participações são o reflexo da importância e do
consequente investimento que, em Aveiro, se entrega
ao desporto universitário. Aos poucos, os resultados

vão aparecendo e temos vindo a efectuar algumas alterações
nesta área e, com o apoio da Reitoria e dos SASUA, pretende-
mos que culminem numa visão estratégica para o desporto,
através da qual, no futuro, esperamos potenciar os resulta-
dos, tanto a nível desportivo, como a nível de imagem para a
nossa Universidade”.

� TIAGO ALVES

� Presidente da Direcção da AAUAv

“
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EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS P24

AAUAv discute títulos
de andebol e basquetebol

Página 11



A12

Edição de ontem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/07/2012

Meio: Diário de Aveiro.pt

URL: http://www.diarioaveiro.pt/noticias-edicao/2012-07-13

 
O Diário de Aveiro esteve ontem no Hospital Infante D. Pedro e começou logo por notar que o parque
de estacionamento, que normalmente não chega para a procura, tinha mais de metade dos lugares
vagos. No segundo dia da greve decretada pelos médicos, as salas de espera da unidade aveirense
estavam...
 
 Ulisses Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Andebol (FPA), revelou que "existe a
hipótese" de "uma parte" do Campeonato da Europa de Sub/19 feminino de 2015 ser realizada no
distrito de Aveiro, no caso de Portugal ganhar a organização da fase final da competição. Segundo a
Associação ...
 
 O momento solene da assinatura dos protocolos de cooperação inéditos, celebrados entre a
Associação de Atletismo de Aveiro (AAA) e as empresas "Atleta Digital", "Five Zone" e "Fisiomozelos"
mereceu honras de conferência de imprensa e "a bênção dos fotógrafos", conforme referiu Manuel
Rodrigues, ...
 
 Até domingo, a Feira do Sal promete desvendar alguns dos muitos mistérios do sal. Promovida pela
autarquia, a feira estende-se pela Rua Homem Cristo (junto ao Forum Aveiro) e graças à presença de
diversas empresas, associações e instituições, o sal é apresentado de diversas formas, dando a
conhecer...
 
 Está a cumprir o seu primeiro mandato como presidente da Junta de Freguesia de S. Jacinto. Como é
que tem avaliado esta experiência? Tem uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Permite-
me dar um retorno daquilo que São Jacinto me deu e fazer algo pela minha comunidade. S. Jacinto
sempre...
 
 O antigo Palacete Visconde de Valdemouro, onde durante anos funcionou o Centro de Acção Pastoral
da Diocese de Aveiro, situado na Rua José Estêvão, em pleno centro da cidade de Aveiro, continua à
espera de compradores. À venda desde 2009, a falta de interessados levou a Diocese de Aveiro a
entregar...
 
 Fernando Pereira vai, pela terceira época consecutiva, orientar a equipa principal do Recreio
Desportivo de Águeda, renovando por uma temporada o vínculo com o clube aguedense. O técnico
que, recorde-se, levou os "Galos do Botaréu" aos nacionais na época 2007/2008, vai continuar a
trabalhar com o ...
 
 "Nunca vi nada assim. Os rapazes ficaram muito maltratados e a frente do carro estava toda
destruída, parecia que tinha batido noutro". Ontem, Arminda Pinto ainda não tinha conseguido
esquecer as imagens do violento acidente que ceifou a vida a um jovem e deixou o amigo em estado
muito grave, em ...
 
 A Coordenação Nacional do Programa Bandeira Azul respondeu ontem, em comunicado, às
insinuações feitas pela Câmara de Aveiro a propósito do funcionamento da associação responsável
pela atribuição de galardão de qualidade às praias nacionais. Nesta nota, é reiterada a informação de
que, como a ...
 
 O movimento "Caixa das Artes JÁ!" diz que o projecto de oito milhões de euros para apoio às artes de
rua está em "risco" e "atrasado", mas a autarquia da Feira pretende "poupar quatro milhões"
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adequando-o ao Europarque. No comunicado divulgado esta semana por Bruno Costa, do referido
movimento de ...
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