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Rafael Marques, Luís Fernando e Luís Octávio conquistaram o título “em casa”

Ténis Académica campeã
universitária no setor masculino
111 A equipa masculina da Secção de Ténis da
Académica (ST/AAC) conquistou o título de campeã
nacional universitária após
bater, na passada quartafeira, a Universidade do
Porto, por 2-1, no jogo
que definiu o vencedor da
competição.
Numa final que só foi
decidida no encontro de
pares, Rafael Marques,
estudante da Faculdade
de Ciências e Tecnologia

(FCTUC), Luís Fernando,
da Faculdade de Ciências
do Desporto e Educação
Física (FCDEF), e Luís Octávio, da Faculdade de Economia (FEUC), “deram” à
Universidade de CoimbraAssociação Académica de
Coimbra o primeiro título universitário na época
2018/2019.
O Estádio Universitário
de Coimbra acolheu, durante três dias (entre 29
e 31 de outubro), as fases

finais do Campeonato
Nacional de Equipas Universitárias de Ténis. Nos
courts conimbricenses estiveram 18 formações, em
representação de várias
universidades e institutos
politécnicos do Ensino
Superior.
No setor masculino o
bronze foi para a Universidade Nova de Lisboa. A
Universidade do Porto subiu ao lugar mais baixo do
pódio nas senhoras. E.P.
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Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, Departamento de Investigação e Ação Penal de
Coimbra e Guarda Civil espanhola desmantelaram rede e detiveram cinco pessoas >Pág 3
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Oferta de 32 mil pinheiros
franceses proibidos
nas zonas protegidas

Município de Nogent-Sur-Marne e Associação Franco
Portuguesa Cultural e Desportiva Estrelas do Mar
entregaram à Câmara da Figueira da Foz as árvores,
que serão plantadas fora das zonas protegidas >Pág 8

Académica
“precisa
urgentemente
de dar a volta”

Capitão da Briosa, Ricardo Dias, focado em
obter a vitória no embate frente ao Académico
de Viseu, marcado para este domingo >Pág 11
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Coimbra Estudo
conclui que ácido úrico
pode indiciar risco
de doença bipolar

Coimbra Segregação
sexual existe
na universidade
e está diagnosticada
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Educação Canavarro
não será julgado
no caso dos
colégios GPS >Última

Figueira da Foz
Mariana Silva campeã
nacional de bodyboard
sub-14 >Pág13

Desporto Académica
foi campeã nacional
universitária de ténis
no setor masculino >Pág 13

Penacova Feira do Mel
e do Campo vai ter
um ultra trail e um
Roteiro dos Aristas >Pág 9
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