
9



Revista de Imprensa

1. Andebol - AAUAv perde final europeia, mas garante resultado inédito, Diário de Aveiro, 09-07-2017 1

2. Andebol - Mónica Soares troca Alavarium pela formação do Madeira SAD, Diário de Aveiro, 09-07-2017 3

#A1
#A1
#A3
#A3


A1

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 16,51 x 13,20 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 70345371 09-07-2017

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
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 Uni-
versidade de Aveiro (AAUAv)
em chegar ao (inédito) título no
Campeonato Europeu Univer-
sitário, que durante a última se-
mana decorreu em Antequera,
Málaga (Espanha).

A formação germânica entrou
forte na final, assumiu o co-
mando do marcador e nunca
mais o deixou. A AAUAv, liderada
por Filipa Fontes, nos primeiros
minutos viveu, essencialmente,
da capacidade finalizadora de
Ma riana Lopes. O conjunto
avei rense, após  permitir alguns
golos de vantagem ao seu ad-

versário, aproximou-se várias
vezes no marcador, mas faltou-
lhe consistência para manter o
jogo equilibrado e ao intervalo
já perdia por 12-18.

Na segunda parte, a Univer-
sidade 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 con-
junto da conceituada instituição
de ensino aveirense, que, re-
corde-se, é a actual campeã na-
cional em título.

Melhor resultado de sempre
Apesar da derrota, a presta-

ção da AAUAv em Espanha

não deixou de ser histórica. Foi
a primeira vez que uma equipa
da Universidade de Aveiro dis-
putou uma final europeia, sen -
do que este grupo foi também
o primeiro de sempre portu-
guês a jogar uma final feminina
de andebol, pelo que o segun -
do lugar passa a ser o melhor
resultado de sempre do ande-
bol feminino universitário. |

A equipa da AAUAv perdeu a final, mas realizou uma campanha de grande nível
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Mónica Soares
troca Alavarium
pela formação
do Madeira SAD

O Alavarium/Love Tiles perdeu
a sua melhor marcadora. A jo-
vem internacional Mónica Soa-
res, autora de 197 golos em 28
jogos, irá, na próxima tempo-
rada, jogar no Madeira SAD,
equi pa que perdeu o título naci -
onal para o Colégio de Gaia. Re-
corde-se que a primeira linha já
tinha representado o clube in-
sular antes de ingressar no Ala-
varium.

Mónica Soares será, obvia-
mente, uma baixa de peso para
o grupo aveirense, que termi-
nou o campeonato da 1.ª Divi-
são na terceira posição. |

Andebol
1.ª Divisão
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