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AAUAv perde final europeia
Superioridade A Universidade de Colónia controlou toda a partida, justificando o
título. Apesar da derrota, as campeãs nacionais realizaram uma grande prova
D.R.

Andebol
Europeu Universitário

A qualidade e o poderio físico
da equipa da Universidade de
Colónia (Alemanha) acabou
com o sonho da formação da
Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv)
em chegar ao (inédito) título no
Campeonato Europeu Universitário, que durante a última semana decorreu em Antequera,
Málaga (Espanha).
Aformação germânica entrou
forte na final, assumiu o comando do marcador e nunca
mais o deixou.AAAUAv, liderada
por Filipa Fontes, nos primeiros
minutos viveu, essencialmente,
da capacidade finalizadora de
Mariana Lopes. O conjunto
aveirense, após permitir alguns
golos de vantagem ao seu ad-

A equipa da AAUAv perdeu a final, mas realizou uma campanha de grande nível

versário, aproximou-se várias
vezes no marcador, mas faltoulhe consistência para manter o
jogo equilibrado e ao intervalo
já perdia por 12-18.
Na segunda parte, a Universidade de Colónia manteve a
sua superioridade em campo e
acabou, sem dificuldade de
maior, por vencer por 41-30. Na
equipa lusa, nota de destaque

para Mariana Lopes e Joana
Ferreira, que, juntas, marcaram
22 (11 casa) dos 30 golos do conjunto da conceituada instituição
de ensino aveirense, que, recorde-se, é a actual campeã nacional em título.
Melhor resultado de sempre
Apesar da derrota, a prestação da AAUAv em Espanha

não deixou de ser histórica. Foi
a primeira vez que uma equipa
da Universidade de Aveiro disputou uma final europeia, sendo que este grupo foi também
o primeiro de sempre português a jogar uma final feminina
de andebol, pelo que o segundo lugar passa a ser o melhor
resultado de sempre do andebol feminino universitário. |
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Este jornal
vale 1,20 €
nos postos
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas | Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
Veja como na
coluna de ofertas

“Expo Bairrada” mostra o que
há de melhor no concelho
Oliveira do Bairro | P16

Trabalhos
arqueológicos
vão ser alargados
Albergaria-a-Velha | P15

Cáritas entrega casa
e alfaias agrícolas
a vítimas dos fogos
Anadia e Águeda | P24

Primeiro dia
do Ria Fitness teve
intensidade máxima
São Jacinto | P2

BLOCO DE PARTOS
DE AVEIRO REABRE
Depois de ter encerrado anteontem, devido a uma praga de piolhos de pombo, o que implicou
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Feira
Agrícola
da Murtosa
mostra
potencial
do concelho
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Pedro Nuno revela
ambição de ganhar
ao serviço do Illiabum

Estrada da Medela protegida
de alagamentos Requalificação | P13

Casa desabou
e acabou
demolida

Relíquias de
duas e quatro
rodas podem
ser vistas uma
vez por mês
no CAAA
P3

Basquetebol | P21

AAUAv perde final
europeia, mas garante
resultado inédito
Andebol | P22

Feirense e Oliveirense
empatam no primeiro
jogo da pré-época
Futebol | P23
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Mónica Soares
troca Alavarium
pela formação
do Madeira SAD
D.R.

Andebol
1.ª Divisão

OAlavarium/Love Tiles perdeu
a sua melhor marcadora. A jovem internacional Mónica Soares, autora de 197 golos em 28
jogos, irá, na próxima temporada, jogar no Madeira SAD,
equipa que perdeu o título nacional para o Colégio de Gaia. Recorde-se que a primeira linha já
tinha representado o clube insular antes de ingressar no Alavarium.
Mónica Soares será, obviamente, uma baixa de peso para
o grupo aveirense, que terminou o campeonato da 1.ª Divisão na terceira posição. |
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