
UMinho garante as meias-finais
em basquetebol, futebol e hóquei
EQUIPAS minhotas mantêm a sua boa forma nos Campeonatos Nacionais Universitários, depois de três

equipas masculinas garantirem também o apuramento para as meias-finais das respecitvas provas.

Voleibol masculino da Universidade do Minho ficou-se pelos quartos-de-final do campeonato
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As equipas masculinas da Asso-

ciação Académica da Universi-
dade do Minho (AAUMinho) de

basquetebol, futebol e hóquei
em patins continuam na senda
das boas exibições e dos resulta-
dos positivos, tendo garantido a

presença nas meias-finais dos

Campeonatos Nacionais Univer-
sitários. A formação de andebol
feminino vai disputar a luta pela
medalha de bronze frente ao Ins-
tituto Politécnico de Leiria.

Ao terceiro dia destas Fases Fi-

nais dos Campeonatos Nacio-
nais Universitários (CNU's) que
estão a decorrer em Aveiro, cida-
de cidade dos moliceiros, as três

equipas da AAUMinho carimba-
ram o passaporte para as meias-
-finais da competição, demons-
trando que a sua forma se man-
tém, esperando agora a luta para
tentarem assegurar um lugar na

grande final da competição
No que diz respeito ao basque-

tebol masculino, a equipa mi-
nhota foi a primeira ao bater por
62-52 a Académica de Coimbra.
Três triplos consecutivos no

quarto tempo quebraram os de

negro, que até então tinham con-

seguido manter os minhotos em
sentido. Agora, na aguardada
meia-final, a equipa do Instituto

Superior da Maia (ISMAI) é o

adversário que se segue.
Já no hóquei em patins, os bra-

carenses conseguiram uma vitó-
ria clara e praticamente sem

oposição, marcando nove golos
e não sofreu nenhum no duelo
frente à Associação dos Estu-
dantes do Instituto Superior Téc-
nico (AEIST), repetindo depois
o triunfo, mas desta vez por ape-
nas 1-0, frente à Universidade
Nova. Estes resultado colocaram



a AAUMinho em primeiro lugar
do grupo e agora, na meia-final,
os minhotos vão ter pela frente
uma velha rival: a Universidade
do Porto.

Quanto ao futebol, para muitos
a modalidade rainha destes

CNU's, os 90 minutos do encon-
tro da Universidade do Minho
frente à Associação de Estudan-
tes da Faculdade de Motricidade
Humana (AEFMH) não foram
suficientes para encontrar um
vencedor. Com a contenda em-

pata a uma bola, foi preciso re-
correr-se à marca das grandes
penalidades. Os minhotos foram
mais eficazes, certeiros e felizes,
venceram por 4-3 e vão agora
defrontar a Associação de Estu-
dantes da Faculdade de Enge-
nharia da Universidade do Porto

(AEFEUP), nas meias-finais do

campeonato desta modalidade.

Quem já tinha lugar marcado
nas meias-finais do seu campeo-
nato era a equipa de andebol fe-

minino, que, no entanto, viu a
UPorto negar-lhe o acesso à fi-
nal. A derrota por 15-40 não ofe-
rece margem para contestação e

agora as minhotas vão mais uma
vez defrontar o IPLeira, desta
feita pelo bronze.

No que concerne à equipa de

voleibol masculino, acabou por

ser a única a tombar nos quartos-
-de-final ao perder por dois sets

a um frente à Católica de Lisboa,

não garantindo as meias-finais.

Basquetebol masculino já tem presença assegurada na meia-final dos CNU's


