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Apresentação 

O trabalho desenvolvido desde 1990 permite considerar a FADU, hoje em dia, como uma 

das maiores federações desportivas do nosso país. Através da prática desportiva, a FADU 

consegue criar convívio e intercâmbio de estudantes das várias instituições de ensino 

superior, o que favorece outras vertentes complementares à formação enquanto futuro 

profissional. 

Os Campeonatos Nacionais Universitários (CNU’s) são o ponto alto de uma época 

desportiva, onde marcam presença os melhores atletas em representação das várias 

Universidades. A valorização de todo o esforço é consagrada numa competição saudável e 

de conhecimento de diferentes culturas pelo local onde se realizam as provas. Para os 

CNU’s 2018, Aveiro tem a oferecer um clima favorável numa simbiose de enriquecimento 

cultural e formativo cravado na visão que esta candidatura assume. 

Visão 

A cidade de Aveiro e a sua história remetem-nos a um passado de conquistas e vitórias. A 

ambição é um sentimento incutido nos seus habitantes e, por isso, acreditamos que a fusão 

entre o desporto universitário, a tradição Aveirense e a Universidade de Aveiro é um passo 

largo para um evento de excelência e, acima de tudo, boas experiências para a prática 

desportiva universitária. Albergamos este desafio com o objetivo de colocar Aveiro no mapa 

do desporto, quer seja universitário, quer seja profissional. Pretendemos transformar a 

cidade que se intitula de Veneza de Portugal num destino consistente, que atraia não só os 

turistas, mas também os atletas, pelas suas condições desportivas, infraestruturas, 

organização, ambiente e, principalmente, pela ambição que incute. 

Missão 

O bom relacionamento entre a Associação Académica da Universidade de Aveiro, adiante 

designada por AAUAv, a Universidade de Aveiro e a Câmara Municipal de Aveiro permite 

uma ligação de proximidade com todos os agentes desportivos da Região. Toda esta 

envolvência reflete-se num serviço que oferece as melhores condições aos estudantes-

atletas e que coloca, assim, no devido patamar o ensino superior no que respeita à 

organização de provas desportivas que dignifiquem o desporto federado universitário. 
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Valores 

Dinamismo – Viver num campus multidisciplinar permite um choque de forças de ideias 

que transborda energia e vontade de empreender, que, uma vez aliada a esta candidatura, 

assume um princípio basilar. 

Inovação – Resposta criativa e eficaz aos principais obstáculos que possam surgir, sempre 

tendo por base um pensamento estratégico. 

Qualidade – Visão diferenciadora que permita oferecer aos atletas a melhor experiência 

possível. 

Excelência – A forma com que se recebe os atletas tem de refletir o reconhecimento que 

estes merecem. 

Sustentabilidade – Os vários recursos disponíveis à organização do evento permitem uma 

gestão responsável e integrada numa estrutura profissional de qualidade. 

Irreverência – Aliar este conceito à ambição de concretizar é uma diretriz que nos auxiliará 

na missão de cumprir o compromisso desta dimensão. 
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Associação Académica da Universidade de Aveiro 

Natureza 

A Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv) fundada em 28 de junho de 

1978, sob a designação de Associação de Estudantes da Universidade de Aveiro, é uma 

instituição sem fins lucrativos que tem por missão representar institucionalmente os 

estudantes da Universidade de Aveiro, bem como defender, exprimir e promover os 

interesses e aspirações estudantis. 

Os corpos gerentes da AAUAv são a Direção, a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho 

Fiscal, os quais têm as suas atribuições e composição estabelecidas nos estatutos 

publicados no Diário da República – III Série nº 166 de 20.05.1997. Eleitos anualmente por 

sufrágio universal exercido pelos estudantes da Universidade de Aveiro, compete-lhes 

genericamente a gerência democrática da Associação. 

Contactos 

Associação Académica da Universidade de Aveiro 

Campus Universitário de Santiago, Agra do Crasto 

3810 – 193 Aveiro, Portugal 

Contactos: Telm: 234 372 320 | Fax: 234 372 329 

Site: www.aauav.pt 

E-mail: aauav@aauav.pt 

Propósito 

Ao longo destes anos, a AAUAv tem procurado defender os interesses da Academia, 

assumindo, assim, uma grande diversidade de estilos e não se esmorecendo perante os 

constrangimentos que tem vindo a enfrentar. 

A AAUAv tem contribuído para a formação dos estudantes da UA, através do fomento de 

atividades culturais, físicas, desportivas e político-sociais, estabelecendo a ligação da 

Universidade de Aveiro e dos seus estudantes à realidade socioeconómica e política do país 

e da região, e promovendo os valores fundamentais do ser humano. 
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Enquanto agente político, a AAUAv sempre procurou, de forma séria e responsável, 

salvaguardar os interesses daqueles que representa. Prova disso é o incansável trabalho 

que ao longo dos anos a Associação Académica tem desenvolvido de modo a conduzir o 

Ensino Superior Português a uma qualidade, essa sim, de nível superior. 

AAUAv em números 

Datas   

Ano de Criação 1978  

Aniversário 28 de junho  

 

Pessoas   

Membros  14.288 

Sócios  28.050 

Sócios efetivos pagantes  4.469 

Sócios extraordinários pagantes  57 

Funcionários  12 

Estagiários  1 

Monitores e Treinadores  17 

Atletas de competição federada  358 

Atletas em competição interna  1760 

Praticantes de atividades recreativas  381 
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Núcleos   

Núcleos Associativos  4 

Núcleos Culturais  10 

Núcleos de Curso  31 

Núcleos Desportivos  21 

Comissões da Direção  6 

Ligação ao Desporto 

A história da instituição conta, ao longo dos anos, com várias organizações de competições 

desportivas das quais nos orgulhamos, por refletirem o nosso crescimento, em capacidade 

e reconhecimento. 

Além das competições que recebemos pelas singulares condições que temos em diferentes 

áreas, desde a Vela ao Squash, vemos também ser recorrente a organização de jornadas de 

modalidades tanto coletivas, como individuais, que nos engrandecem e reportam a nível 

nacional a seriedade com que o desporto tem vindo a ser trabalhado pela Associação 

Académica. 

Existe, neste momento, uma Academia dedicada a proporcionar as melhores condições aos 

seus atletas e, neste aspeto, houve um envolvimento da Universidade de Aveiro e da Direção 

em torno da burocratização necessária para a salvaguarda de todos aqueles que praticam 

desporto, através da implementação do estatuto estudante-atleta. 

Todas as medidas adotadas numa Universidade onde reside a ausência da formação 

superior a nível desportivo foram sempre tendo em conta os excelentes resultados obtidos 

dos atletas. Com base neste desafio saudavelmente competitivo, em 2016, atribuíram-se as 

primeiras bolsas de mérito desportivo, como reconhecimento aos atletas pelos seus 

resultados. 

A Associação Académica, como representante de todos os estudantes da Universidade de 

Aveiro, oferece-lhes não só a possibilidade de prática desportiva federada, mas, também, 

recreativa e de competição interna. 
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Taça UA 

A Taça UA é, sem margem de dúvidas, uma competição desportiva peculiar no âmbito do 

ensino superior, sendo, por isso, uma das grandes marcas da Associação Académica da 

Universidade de Aveiro. 

Pela diversidade que apresenta ao nível das modalidades - 4 modalidades coletivas e 4 

individuais -, pela janela temporal que se prolonga – 9 meses - e pela competição que origina 

entre os diferentes cursos no seio da Academia, a Taça UA torna-se uma competição 

bastante desejada pelos estudantes, refletindo-se no número de participantes – cerca de 

1800 atletas. 

Atividades Culturais e Desportivas 

A AAUAv assume que o desporto é essencial para o desenvolvimento desportivo, bem como 

intelectual e pessoal, apostando assim nas Atividades Culturais e Desportivas (ACD’s) que 

têm como principal objetivo a formação da prática desportiva de forma informal, aliada a 

um estilo de vida saudável. 

Este percurso foi iniciado no ano de 2000 e, desde então, com 17 anos de existência, o seu 

crescimento tem vindo a ser notável. 

Este projeto está definido em duas vertentes, uma que se baseia na prática desportiva no 

pavilhão do Campus Universitário que pertence aos Serviços Sociais da Associação 

Académica da Universidade de Aveiro (SASUA), e a outra assente em protocolos com clubes 

e instalações desportivas da cidade de Aveiro. 

Com todos os desportos, desde individuais a coletivos, assume-se o compromisso de servir 

todos os estudantes de toda a estrutura, tendo sempre em conta as dificuldades financeiras 

das famílias portuguesas e dos custos que o Ensino Superior acarreta. 

As ACD’s contam com uma equipa extremamente preocupada e preparada para servir todas 

as necessidades dos participantes, de forma a terem uma prática desportiva de excelência, 

desde funcionários, a técnicos desportivos e fisioterapeutas que, dia após dia, se dedicam 

em torno da oferta da atividade física. 
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Perspetiva futura 

A passagem dos Campeonatos Nacionais Universitários pelas Universidades não só 

favorece o crescimento de todos os agentes, como também tem como objetivo promover 

uma renovação e melhoramento de todas as infraestruturas desportivas, que, numa 

perspetiva de médio/longo prazo, permitirão continuar a aposta no desporto e, assim, 

continuar a atingir melhores resultados a nível desportivo. 
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Mensagem do Presidente da Direção da AAUAv 

A Associação Académica da Universidade de Aveiro é um exemplo do que os estudantes conseguem 

construir no contexto desportivo. Ao longo dos anos, a criação de uma visão para este contexto 

tornou-se cada vez mais relevante e primordial. A construção de um percurso de crescimento e 

valorização da prática desportiva, quer seja no plano competitivo, quer seja no plano recreativo do seio 

da Academia Aveirense, é uma realidade a ter em conta. 

Esforço, sacrifício e coragem. 

Estas três palavras são partilhadas por atletas e dirigentes no seu quotidiano. Em conjunto, criaram 

um projeto que, hoje, resulta numa das Academias com melhores resultados no desporto universitário. 

A concretização do terminar de um ciclo com uma atividade desta envergadura permitirá fazer uma 

retrospetiva de todas as vitórias oriundas da causa estudantil, que, felizmente, foram auscultadas 

pelos órgãos da Universidade de Aveiro. A materialização destes pressupostos verifica-se através dos 

investimentos efetuados em infraestruturas desportivas, da criação de mecanismos que permitem 

aos estudantes dar continuidade à sua carreira dual e ainda da obtenção de benefícios relativos ao 

valor da propina. 

O caminho a percorrer nesta maratona encontra-se no seu início e, apesar da alegada falência de 

alguns sistemas, o denominador comum não deverá ser alterado: o estudante. 

Desta forma, esta candidatura não se fundamenta no passado e sim, face ao crescimento no contexto 

desportivo, encontra-se mais que adequada ao presente. No entanto, o seu verdadeiro intuito é 

promover o futuro. 

Acreditamos plenamente que a vinda de um evento desta dimensão poderá estimular e criar 

referências para o futuro do desporto universitário na Universidade de Aveiro. 

Aqui é o estudante que decide. 

Aqui é o estudante que compete. 

Aqui é o estudante que constrói o seu futuro. 

Aqui o futuro é dos estudantes. 

Aveiro é Nosso! 

Xavier Vieira, Presidente da Direção da AAUAv 



 

19  

Universidade de Aveiro 

A Universidade de Aveiro (UA) é uma fundação pública com regime de direito privado que 

tem como missão a intervenção e desenvolvimento da formação graduada e pós-graduada, 

a investigação e a cooperação com a sociedade. 

Criada em 1973, rapidamente se transformou numa das mais dinâmicas e inovadoras 

universidades do país. Frequentada por cerca de 15000 alunos em programas de graduação 

e pós-graduação, a UA, desde cedo, assumiu um papel de relevância no panorama 

universitário do país e no que diz respeito à qualidade das infraestruturas que oferece, da 

sua investigação e excelência do seu corpo docente. 

A UA vê reconhecido o seu mérito, tanto a nível nacional, como internacional. 

UA em números 

Factos   

Departamentos  16 

Escolas  4 

Centros de investigação  18 

Estudantes  14280 

Docentes  903 

Investigadores  118 

Não-docentes  635 

 

Ligação ao Desporto 

No âmbito da sua terceira missão, cooperação com a sociedade, a UA reconhece a 

importância da promoção de um programa regular de iniciativas e projetos culturais, nas 

mais diversas áreas, tirando partido de valências instaladas nos diversos departamentos e 

próprio Campus, enquanto amostra permanente de arquitetura contemporânea. 
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Entre as diversas medidas preconizadas, destaca-se a oferta de Atividades Culturais e 

Desportivas - numa parceria entre os Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro 

(SASUA) e a Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv) -, e ainda o apoio 

ao movimento associativo, dada a sua centralidade na vida da universidade. 

Ao longo dos anos, a Universidade de Aveiro viu o desporto crescer e a ser encarado cada 

vez mais como uma consequência da oferta que o Campus permite. Com o número de 

atletas e o investimento feito em torno da prática desportiva a crescer exponencialmente, 

2016 foi o ano que ficou marcado pelo início de obras nas infraestruturas desportivas que 

já há muito eram requeridas por parte dos utilizadores. 

Até ao final do 1º semestre de 2017, as renovações estarão consagradas e a receção dos 

Campeonatos Nacionais Universitários poderá ser a primeira grande cerimónia a ser 

realizada nas renovadas instalações. 

Muita da capacidade de atração da UA pode provir do ambiente cultural e da dinâmica de 

vida da universidade, da cidade e da região envolvente. 
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Câmara Municipal de Aveiro 

Aveiro é uma cidade plantada à beira mar, criadora de paisagens deslumbrantes para os 

habitantes e para quem por lá passa. Com um por do sol espelhado nos braços da Ria, o 

brilho é ilustre, sereno e a tranquilidade que transmite exponencia uma vivência de 

qualidade. 

Durante muito tempo, Aveiro teve na produção de sal e no comércio naval a sua grande base 

económica. Essa tradição ficou cravada nos moliceiros que riscam os canais da Ria e 

engrandecem a cidade com experiências turístico-culturais que permitem à Câmara 

Municipal de Aveiro uma flexibilidade de oferta a todos os apaixonados pela Veneza de 

Portugal. 

A proximidade entre a Direção da AAUAv e a Câmara Municipal tem vindo, ao longo dos 

anos, a absorver um trabalho conjunto em prol de todos os estudantes. Através desta 

sinergia, têm se conseguido algumas conquistas que ditam benefícios tanto para a cidade, 

como para os seus habitantes. 

A Universidade de Aveiro continua a ser um motor fulcral no desenvolvimento 

socioeconómico da cidade, e por isso, o triângulo criado em torno de uma formação 

completa é uma potência nas mais variadas áreas de ação. 

Aveiro em Números 

Factos   

Área  197,58 km2 

População  78.450 hab 

Nº de freguesias  10 

Ligação ao Desporto 

Atualmente, a prática desportiva assume um papel essencial na qualidade de vida das 

populações nas suas vertentes de lazer, competição ou manutenção. As políticas de 

implementação de boas práticas desportivas têm um e um só objetivo, ao permitirem e 
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democratizarem o acesso de todos à atividade física, integrando-a no quotidiano, e serão a 

médio/longo prazo um fator catalisador de um verdadeiro desenvolvimento sociocultural. 

A Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Aveiro no prosseguimento de políticas 

assentes na descentralização de poderes e no âmbito das competências atribuídas ao 

poder local que objetivam a sua autonomia tem por finalidade contribuir para assegurar o 

reforço da coesão nacional e da solidariedade inter-regional, promovendo a eficiência e a 

eficácia da gestão pública, implementando o Desporto e a Atividade Física junto das 

populações. 

Exemplos 

Sport Club Beira-Mar 

O Sport Clube Beira-mar é um clube de história e com 

muito significado para os Aveirenses, ou como se 

apelidam: Auri-Negros. Neste clube, são praticadas 

várias modalidades, sendo o futebol de onze a mais 

representativa, mas igualmente outras modalidades 

como o futsal, basquetebol, andebol, judo, boxe, 

paintball, atletismo e bilhar. 

O principal feito do clube foi na época desportiva de 

1998-1999, quando venceu a Taça de Portugal na 

competição de futebol de onze, estando, até ao ano de 

2014, representado constantemente nos campeonatos 

profissionais. 

A garra e ambição de querer, não só vencer, mas, 

também, apoiar o seu clube e os seus atletas, a altura 

que se temia negra, pela passagem desolada para o nível 

mais baixo do futebol distrital, transformou-se num feito 

inédito com presenças médias nos vários jogos no 

Estádio Mário Duarte. 

 

Cantemos p’lo Beira-Mar 

Do desporto defensor; 

O Clube que sabe honrar 

Da linda Aveiro o Esplendor. 

P’la nossa Ria beijada 

Regado de água salgada, 

É o Clube bem-amado 

Pela forte rapaziada 

 

(in Hino do Beira Mar, letra de Amadeu de 
Sousa e música de Ricardo e José Limas) 
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Aveiro Cup 

O Aveiro Cup é um torneio internacional de futebol para atletas dos 10 aos 19 anos, que 

reúne cerca de 4500 pessoas na região de Aveiro. São 5 dias de futebol e muitas atividades 

de lazer, tornando este evento numa ótima opção para as suas férias de verão. 

Sendo considerado um dos maiores e mais antigos torneios de futebol jovem em Portugal, 

com muitas equipas e muitos jogos realizados em diversos recintos desportivos, o Aveiro 

Cup converte-se num verdadeiro festival de jovens jogadores e num encontro de amizades, 

culturas e experiências memoráveis. 
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Evento 

Candidatura 

O presente documento visa uma intenção de candidatura às Fases Finais dos Campeonatos 

Nacionais Universitários 2018. Todos os argumentos aqui identificados são fundamentados 

com uma visão, missão e valores, supracitados, que esclarecem a razão deste propósito. 

Datas e provas 

Data proposta 14 de abril a 27 de abril 

 Fases Finais CNU’s Diretos 

Modalidades 

Futebol de 11 (M/F) 

Futsal (M/F) 

Basquetebol (M/F) 

Andebol (M/F) 

Voleibol (M/F) 

Rugby 7 (M) 

Squash (M/F) 

Corfebol (Mx) 

Surf (M/F) 

Bodyboard (M/F) 

Rugby 7 (F)  

Atletismo de Estrada (M/F) 

Hóquei em Patins (M/F) 

Taekwondo (M/F) 

Judo (M/F) 

Karaté (M/F) 
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Aveiro – Porquê? 

“Há vários milhares de anos caíram aqui as célebres janelas do palácio do Céu. Ficaram 

intactas as vidraças nos respectivos caixilhos, porque as janelas caíram sobre a relva 

verdinha. Hoje são as salinas.” 

(José de Almada Negreiros, in Aveiro, primeiras impressões, “Panorama”, nº 1, 1941) 

 

Tal como tem vindo a ser referido, a Associação Académica da Universidade de Aveiro é 

uma instituição com 38 anos de história cravada na cronologia do associativismo 

estudantil. Significa isso que, aquando do acontecimento das Fases Finais, a AAUAv estará 

a viver a comemoração do seu 40º aniversário. Contar 40 anos de um caminho que tem 

vindo a ser trilhado com ambição por parte de muitos dirigentes é, sem dúvida, um desafio. 

A aposta na oferta desportiva foi, ao longo dos últimos anos, uma bandeira que marcou a 

Academia e habituou os estudantes Aveirenses. Todos os sorrisos libertados pelas 

conquistas de medalhas e bons resultados foram sempre suficientes para apagar a mágoa 

de um resultado aquém do esperado e serviram sempre de apoio para continuar a trilhar 

um caminho de glórias com a benfeitora Gala do Desporto, onde se premeia e reconhece os 

vários atletas que elevam o nome da Universidade de Aveiro a nível nacional. 

Para o mandato de 2017, a candidatura a estas fases finais é mais do que uma pretensão 

– é um objetivo claro para um trabalho bem-sucedido. 

O panorama nacional anseia por conhecer a verdadeira capacidade organizacional e de 

oferta que a Região detém e este é, sem dúvida, o momento indicado para o efeito. Dar a 

conhecer a Universidade e a cidade de Aveiro é um passo importante na promoção de Aveiro 

como uma potência a nível desportivo. 

Divulgar a Universidade é comunicar o seu talento, e este não tem valor se não estiver aliado 

ao talento de todos os atletas que todos os dias treinam e se esforçam em prol de melhores 

resultados. 

A preparação para a receção das fases finais tem sido feita através de todas as provas que 

que têm ficado a cargo da AAUAv que concedem à instituição experiência e competências 
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para albergar todos os atletas que anseiam uma proporcionalidade direta entre as 

condições e os resultados. 

Construir um futuro para além dos 40 anos da instituição será comunicar um legado de 

conquistas e de organizações relevantes que reflitam o verdadeiro valor das várias áreas de 

ação, sendo uma das mais importantes, o Desporto. 
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Comissão Organizadora Local 

A inclusão na organização de um evento da dimensão das Fases Finais dos CNU’s deve ser 

encarada com a máxima responsabilidade e compromisso. Assim, a Comissão 

Organizadora será composta por jovens dinâmicos, com experiência, nomeadamente no 

associativismo, e com provas dadas das suas capacidades nas diferentes áreas associadas 

à realização deste tipo de eventos. 

Atendendo à realidade das entidades organizadoras, AAUAv e FADU, da cidade de Aveiro e 

do Desporto Universitário nacional, apresentamos a seguinte estrutura para a Comissão 

Organizadora: 

    Departamento 
Técnico (4)     

     
    Departamento 

Logístico (5)     
     
  

Secretário Geral (2) 
 Departamento 

Comunicação (6)    
     
    Departamento 

Recursos Humanos 
(7) Presidente (1) 

   

    
    Departamento 

Protocolo (8)     
     
     
     
  Responsável 

Financeiro (3) 
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1. Presidente: 
Responsável máximo da Comissão Organizadora. Depende dele as orientações 

estratégicas. Cabe-lhe o diálogo com as entidades parceiras e com a FADU, no sentido de 

definir o melhor rumo para o evento, assim como presidir as cerimónias protocolares. 

2. Secretário Geral: 
Responsável por planear e operacionalizar o evento, respeitando as orientações 

estratégicas definidas pela AAUAv e FADU, em conjunto com o Presidente da Comissão 

Organizadora. Reporta ao Presidente da CO, trabalha em estreita ligação com o 

Responsável Financeiro, tem sob sua competência todos os Departamentos e respetivas 

equipas, e coordena e delega o trabalho das diferentes áreas de atuação. 

3. Responsável Financeiro: 
Responsável por supervisionar e gerir todas as questões financeiras relacionadas com o 

evento. Reporta ao Presidente da Comissão Organizadora. 

4. Departamento Técnico: 
Responsável por todas as questões relacionadas com os aspetos técnicos da competição, 

exceto as especificamente reservadas ao conselho de disciplina da FADU. Chefiado por um 

Diretor Técnico, divide-se nas seguintes áreas de atuação: 

a. Competições; 

b. Instalações; 

c. Apoio Médico. 

 

5. Departamento Logístico: 
Responsável por todas as questões relacionadas com os aspetos logísticos e 

administrativos. Chefiado por um Diretor Logístico, divide-se nas seguintes áreas de 

atuação: 

a. Transportes; 

b. Alojamento; 

c. Alimentação; 

d. Secretariado e Acreditação. 

 

6. Departamento de Comunicação: 
Responsável por todas as questões relacionadas com os aspetos de imagem, 

comunicação, promoção e divulgação do evento, geridos em conformidade com as normas 

da AAUAv e FADU. Chefiado por um Diretor de Comunicação, divide-se nas seguintes áreas: 

a. Imagem; 

b. Comunicação. 

 

7. Departamento de Recursos Humanos: 
Responsável por todas as questões relacionadas com os aspetos de recrutamento, seleção 

e alocação de pessoas, assim como gestão e formação do programa de voluntariado. 

Chefiado por um Diretor de Recursos Humanos, divide-se nas seguintes áreas de atuação: 

a. Recrutamento e Seleção; 
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b. Formação; 

c. Gestão de Voluntários. 

 

8. Departamento de Protocolo: 
Responsável por todas as questões relacionadas com os momentos protocolares e 
programa complementar à competição. Chefiado por um Diretor de Protocolo, divide-se nas 
seguintes áreas de atuação: 

a. Cerimónias; 

b. Programa Complementar.  
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Compromisso com as responsabilidades da COL 

A Associação Académica da Universidade de Aveiro encara esta candidatura como um 

compromisso para o futuro e assenta as suas crenças nos vários recursos disponíveis para 

que o evento tenha projeção a nível nacional. 

Assegurar todas as condições para o evento é crucial para o seu sucesso. O seu mediatismo 

será trabalhado em torno dos vários canais disponíveis da instituição e com recurso a todos 

os parceiros que se aliem nesta candidatura. 

Denotamos a necessidade de explanar neste briefing um plano de comunicação baseado 

na nossa visão de como queremos que os Campeonatos Nacionais Universitários 2018 se 

posicionem. 

Plano de Comunicação 

A cidade de Aveiro está munida de fortes órgãos de comunicação social que permitem 

estabelecer um plano de divulgação eficaz do evento. Nesse sentido, a utilização de todos 

os recursos que temos ao nosso dispor para comunicar o evento será indispensável, assim 

como o planeamento dessa comunicação através de parcerias com entidades de 

comunicação da cidade e a nível nacional, a divulgação de notas de empresa, coberturas de 

rádio, plataforma web e utilização das redes sociais, transmissão em live streaming, 

cobertura estatística desportiva on-time das provas, rede de colaboradores, documentação 

multimédia e criação de um kit de participação. 

Parcerias 

Criação de parcerias com entidades de comunicação locais e nacionais, na perspetiva de 

facilitar a divulgação de notas de imprensa enviadas aos órgãos de comunicação social pré-

estabelecidos. 

Cobertura de rádio 

Envio de equipas de cobertura de rádio para o evento, com transmissões em direto, e a 

inclusão de um excerto diário dedicado às fases finais dos Campeonatos Nacionais 

Universitários na programação do mesmo. 
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Web Site 

Criação de uma plataforma web dedicada à divulgação da informação do evento, com a 

calendarização de provas, publicações ao minuto, artigos de opinião, rescaldo das 

participações, fotografias do evento e divulgação diária de resultados. 

Redes Sociais 

Utilização de todas as redes sociais como estratégia de marketing para a divulgação do 

evento ao minuto e lançamento de teasers e rubricas sobre a temática do desporto 

universitário para captar a atenção do público. 

Transmissão em live streaming 

Transmissão de vídeo ou áudio em tempo real, através da internet. Para um maior controlo 

e qualidade de transmissão, precisamos de equipamentos e software especializados, com 

a capacidade de facilmente se incorporar na plataforma web do evento. 

Cobertura estatística desportiva on-time das provas 

Aveiro é reconhecido pelo armazenamento e disponibilização de dados estatísticos 

desportivos, através de empresas especializadas que acompanham jogos de várias 

modalidades, fornecendo dados em tempo real às casas de apostas e sites de notícias. 

Estes serviços permitem-nos proporcionar uma transmissão mais rápida que um streaming 

em direto, que pode ser consultada em qualquer lugar e a partir de qualquer dispositivo. 

Permitem assim transmitir informação de forma mais direta acerca das provas de todas as 

modalidades desportivas. 

Rede de colaboradores 

Formação de uma rede de colaboradores dedicados exclusivamente à promoção do evento. 

Recrutamento de uma equipa de embaixadores da competição para dinamizarem as redes 

sociais diariamente com publicações em direto e na história. 

Documentação multimédia 

Produção de uma recolha documental de conteúdos multimédia e peças jornalísticas do 

evento para ser trabalhada posteriormente. 

Kit de participação para os atletas 

Criação de um kit de participação para ser entregue aos atletas e treinadores, antes e depois 

da realização do evento. Numa primeira fase, um kit de divulgação da oferta presente na 

cidade ao nível gastronómico, cultural, desportivo e recreativo, e informações necessárias à 
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sua participação no evento, assim como os diversos serviços fornecidos pela organização. 

Numa segunda fase, a criação de um conteúdo físico e efémero da experiência do 

participante no evento. 

Imagem da competição 

 

“Morro de Amor pelas águas da Ria/ Esta espuma de dor, eu não sabia/ sou moliceiro do teu 

lodo fecundo/ Sou Ria de Aveiro, o Sal do mundo/ Vara comprida, tamanho da vida/ Braço de 

mar, a lavrar, a lavrar…/ Morro de Amor nesta rede que teço/ e é no Sal do Suor que eu 

aconteço./ Para além da Salina, o horizonte me ensina que há muito Mar, para lavrar, para 

lavrar…” 

(in Aveiro em Poesia José Carlos Ary dos Santos) 

“Sou Ria de Aveiro”, sou movimento perpétuo das águas, da força das correntes, do 

rebentamento das ondas, sou FORÇA. 
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Força, vitalidade, vontade são os pressupostos da marca apresentada, que bebe da Ria, do 

Mar, dos espelhos das salinas o elemento central de imagética. Água em movimento, 

imagem metáfora do desporto aliado à vontade de vencer, de transpor barreiras, é o mote 

para a criação de uma identidade que grita AVEIRO, buscando no seu DNA o elemento da 

natureza que a fez uma cidade próspera. 

Desenhar uma marca que identifique a maior competição do desporto universitário, que se 

renova a cada ano, mas que, no entanto, cristaliza os valores centrais do mundo 

universitário, obriga a refletir no que se pretende alcançar. Assim este logo/ marca pretende 

demonstrar a vitalidade do desporto universitário e o seu dinamismo, aliando uma 

linguagem contemporânea ao desejo de integrar a história. O logo/ marca é espelho de uma 

cidade dinâmica, desportiva, cultural e académica.  

Força e irreverência são as linhas matrizes da instituição AAUAv e desta linguagem que 

pretendemos enlace a comunidade universitária em torno da competição e do desporto. 
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Plano de Comunicação Estratégica 

Celebrar mais uma edição das fases finais dos CNU’s é comemorar a própria competição, 

a sua história, a sua dinâmica e os seus impulsionadores. 

Nesse sentido, há a necessidade de relembrar o histórico da Federação Académica do 

Desporto Universitário, o seu envolvimento a nível nacional e internacional, as suas 

presidências e conquistas alcançadas. 

Pretendemos que a cidade seja o plano de fundo para esta campanha e, para isso, seria 

importante centrar a sua celebração nos meses anteriores e seguintes à realização das 

fases finais dos CNU’s, com a perspetiva de perpetuar a sua presença no quotidiano da 

cidade. 

É importante potenciar a utilização dos espaços da cidade para divulgação e rescaldo do 

evento de diversas formas. 

Numa primeira fase, iremos fazer visitas técnicas aos locais onde vão decorrer os 

momentos desportivos destas fases finais e demarcar o evento na cidade com intervenções 

nas ruas e espaços públicos da cidade, através de uma comunicação gráfica assente na 

premissa de celebração do historial da organização. Numa segunda fase, iremos focar-nos 

em consolidar e completar a história do evento, através de dinamização de atividades que 

comuniquem aquilo que terá sido acrescentado à história recente. 

As intervenções nas ruas e espaços públicos poderiam passar pela projeção documental 

fotográfica ou videográfica na fachada dos locais onde vão decorrer os momentos 

desportivos, criação de sinalética nas ruas e imediações desses locais, referenciando 

pessoas e enumerando feitos, ou ainda pela organização de atividades performativas, 

teatro, música e dança em espaços públicos da cidade com guiões criados especificamente 

para o efeito. 

Posteriormente à realização do evento, iniciava-se a dinamização de exposições em 

museus e espaços públicos da cidade, e a criação de conteúdos físicos como revistas, livros 

ou até conteúdos multimédia para perpetuar a sua comemoração. 
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Recursos Humanos 

A Universidade de Aveiro, representada na realidade desportiva pela Associação Académica 

da Universidade de Aveiro, tem feito uma aposta constante e geradora de frutos no 

desporto, na criação de melhores condições da prática desportiva junto da comunidade 

académica e no posicionamento de jovens atletas no panorama nacional desportivo.  

Juntamente com os conhecimentos técnicos adquiridos através do curso e soft skills 

conquistadas através de atividades extracurriculares (como é o associativismo), a prática 

desportiva completa o desenvolvimento pessoal de um estudante. Com a aprendizagem do 

que é a disciplina. Do que é o rigor. Do que é o autocontrolo. Do que é ambição. E é porque 

os nossos atletas ambicionam mais, que a AAUAv também ambiciona. 

Na realidade da Universidade de Aveiro, a AAUAv não conta só com atletas empenhados, 

mas também com uma rede de voluntários, apaixonados pelo desporto, que garantem o 

acompanhamento das equipas e de toda a logística afeta ao evento. Os colaboradores 

desempenham um papel fundamental no ritmo do evento e na conservação da motivação 

das equipas. 

A AAUAv conta com 

19 elementos da Direção da AAUAv; 

2 técnicos desportivos e 1 secretário executivo; 

45 Núcleos da estrutura, que representam cerca de 90 dirigentes a trabalhar diretamente no setor desportivo. 

 

Além da estrutura interna, e porque os Campeonatos Nacionais Universitários chamam a 

atenção de toda a comunidade, o evento estará aberto à colaboração da cidade. Quer 

através dos habitantes, quer de parcerias com empresas e entidades da região. 

Todos os elementos que trabalhem direta e indiretamente com o desporto dentro da 

estrutura irão ser sensibilizados para a dimensão e relevância do evento a que nos 

candidatamos a albergar e convidados a colaborar connosco. 
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Além do convite direto, irá, através da plataforma web do evento, abrir-se uma plataforma 

de colaboradores, através da qual qualquer estudante da Universidade de Aveiro ou 

habitante da cidade, poderá inscrever-se como voluntário. Irá ser feita uma divulgação 

prévia do evento pelas cidades académicas (Aveiro, Oliveira de Azeméis e Águeda), de forma 

a mostrar a génese do evento e a incentivar a colaboração de todos. 

Dentro da Comissão Organizadora do evento, irá estar uma equipa alocada ao recrutamento 

e acompanhamento constante dos colaboradores. 

Toda a ajuda é bem-vinda, quando dada com gosto... 

... no entanto, iremos ter em atenção as competências e perfil de cada colaborador, de 

modo a conseguirmos alocá-lo na área da qual retirará maior proveito e à qual mais de si 

conseguirá dar. 

Dentro das várias dimensões logísticas do evento, as equipas de colaboradores irão dividir-

se em: 

 

Equipa Técnica (colaboradores com conhecimentos técnicos desportivos, 

focados em auxiliar a Comissão Organizadora durante o funcionamento de 

cada prova). 

 

Equipa de Transportes e Alojamento (colaboradores dedicados ao 

transporte de equipas e material e no acompanhamento dos atletas e 

demais envolvidos na competição aos seus meios de alojamento). 

 

Equipa de Alimentação (colaboradores dedicados a garantir a alimentação 

e hidratação de todos os atletas e demais envolvidos na competição). 

 

Equipa de Divulgação (colaboradores dedicados na divulgação do antes e 

durante a competição). 

 

Equipa da Logística (colaboradores dedicados a garantir que todo o 

material e espaços logísticos necessários estão aptos a serem utilizados). 
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Equipa de Atividades Recreativas (colaboradores dedicados a dinamizar 

atividades diurnas e/ou noturnas no seio da cidade). 

Apoio Médico 

Neste momento, a Associação Académica da Universidade de Aveiro trabalha em parceria 

com uma clínica médica que auxilia nas atividades desenvolvidas pela AAUAv. Esta parceria 

será benéfica no evento e poderá garantir os cuidados médicos primários em todas as 

instalações desportivas onde decorra a competição. 

Caso a parceria referida não seja suficiente para garantir a presença de profissionais em 

todas as instalações desportivas, será necessário recorrer a outras entidades, 

nomeadamente o Gabinete de Fisioterapia da Universidade de Aveiro e à Escola Superior de 

Saúde da Universidade de Aveiro (ESSUA). 

Quanto à necessidade de cuidados mais aprofundados, Aveiro beneficia da localização de 

um hospital público (Centro Hospitalar do Baixo Vouga) no centro da cidade. Dado o 

posicionamento da instalação médica, torna-se fácil e rápido o acesso a tratamentos mais 

complexos. 
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Descrição das Infraestruturas 

Pavilhão Dr. Aristides Hall 

O Pavilhão Dr. Aristides Hall, situado no Campus Universitário Santiago – Aveiro, é 

propriedade dos Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro. A disponibilidade de 

utilização das instalações é total entre as 8h e a 1h do dia seguinte, sendo que também 

existe disponibilidade de utilização de wifi em toda a área do Pavilhão. 

O pavilhão desportivo foi desenhado pelos arquitetos João Almeida e Victor Carvalho em 

1994, tendo sofrido obras de requalificação no presente ano, tanto na nave central, como 

nos balneários e armazém. 

A infraestrutura, de área total 3 284 m2, é composta por uma nave central, sala polivalente, 

sala de treino físico, 2 courts de squash e 10 balneários. 

Nave Central 

A nave central, com um recinto de jogo de 1 177,8m2 (dimensão 26x45,3m), é regularmente 

utilizada na prática das seguintes modalidades: futsal, basquetebol, voleibol, andebol, 

corfebol e badminton. A instalação também é composta por uma bancada com capacidade 

para 415 lugares sentados, instalações sanitárias (área 37m2) e bar (área 39,4m2). 

Courts de Squash 

Os courts de squash possuem as medidas oficiais e, por isso, são utilizados regularmente, 

quer em ambiente recreativo, quer a nível competitivo, como é exemplo o CNU de Squash a 

realizar-se em maio de 2017. O horário de funcionamento desta instalação é das 8h às 24h. 

Pista de Atletismo UA 

A Pista de Atletismo de Aveiro é um projeto que resultou de uma parceria formada em 1998 

entre a Universidade de Aveiro, a Associação de Atletismo de Aveiro e a Câmara Municipal 

de Aveiro. 

Toda a instalação, composta por uma pista em piso de tartan de 8 corredores, um relvado 

interior à pista e relvados envolventes, possui uma área de 31 300m2. Desta área, 10 266m2 

são ocupados pelo relvado interior, 4 597m2 pertencem à pista de atletismo e o restante 

corresponde à zona envolvente. 
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O relvado é regularmente utilizado para a prática de rugby e ultimate frisbee, sendo o seu 

horário de funcionamento das 8h às 24h. 

Localização 

Campus Universitário Santiago – 3810-193 Aveiro 

Tlf.: 234 370 200 

E-mail: sports@sas.ua.pt 

Pavilhão Alavarium 

O Pavilhão Alavarium é a casa da equipa de andebol Alavarium – Andebol Clube de Aveiro, 

onde praticam a modalidade cerca de 200 atletas. Este clube surgiu em 1989 com a 

inscrição na Associação de Andebol de Aveiro de uma equipa sénior masculina em 

representação do Núcleo de Andebol da Associação de Estudantes da Universidade de 

Aveiro. Nos anos seguintes, a atividade do Núcleo foi-se alargando com a criação de 

diversos escalões de formação. 

Atualmente, a equipa sénior integra o Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina, tendo-

se sagrada campeã, pela última vez, na época 2014/2015. 

Localização 

Rua Jaime Moniz – 3810-123 Aveiro 

Tlf.: 234 385 779 

Site: http://www.alavarium.pt/ 

E-mail: alavarium_andebol@sapo.pt 

Pavilhão de S. Bernardo 

O Pavilhão de S. Bernardo é a casa da equipa de andebol Centro Desportivo São Bernardo, 

onde praticam a modalidade 9 equipas. O clube foi fundado em 1974 como Instituição de 

Utilidade Pública, devido ao desenvolvimento de atividades de índole desportiva. 

Atualmente, a equipa sénior masculina integra o Campeonato Nacional de Seniores 

Masculinos - 2ª Divisão, tendo registado como maiores feitos o título de campeão da Divisão 

de Elite nas épocas 2002/2003 e 2003/2004. 
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Localização 

Rua da Fontes do Rio de Neto – 3810-206 Aveiro 

Tlf.: 234 343 628 

E-mail: cdsbernardo@netvisao.pt 

Pavilhão dos Galitos 

O Pavilhão dos Galitos, propriedade do clube fundado em 1904, é utilizado para a prática de 

basquetebol nos jogos que o Clube dos Galitos disputa em casa. 

Atualmente, o Clube dos Galitos, além de albergar a modalidade de basquetebol, também 

compete nas modalidades de remo, natação, xadrez, triatlo/duatlo e ciclismo, sendo que a 

modalidade de basquetebol, principal na estrutura do clube, compete em vários escalões de 

formação, em masters e no escalão sénior, tanto masculino como feminino, no 

Campeonato Nacional da 1ª Divisão.  

O Pavilhão está capacitado com uma bancada amovível de grande dimensão. 

Localização 

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – 3810-265 Aveiro 

Tlf.: 234 426 404 

Site: http://www.galitos.pt/ 

E-mail: basquetebol@galitos.pt 

Pavilhão Bom-Sucesso 

O Pavilhão Bom-Sucesso pertence ao FC Bom-Sucesso. Este clube foi fundado em 1952 e, 

após um período de inativação devido às dificuldades económicas, foi reativado em 1976, 

dando-se nessa altura o início da construção das instalações do clube. Em 1985, procedeu-

se à inauguração do pavilhão e ao início da atividade da modalidade de hóquei em patins, 

sendo que, mais tarde, se criaram novas modalidades, nomeadamente, o voleibol. 

Localização 

Rua Futebol Clube do Bom-Sucesso - 3810-501 Aradas, Aveiro 

Tlf.: 234 423 483 

Site: https://www.fcbomsucesso.com/ 
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E-mail: fcbfutebol@gmail.com 

Pavilhão CP Esgueira 

O Pavilhão de Esgueira é posse do Clube do Povo de Esgueira e é utilizado por este para a 

modalidade de basquetebol, sendo que o clube também tem vários escalões, inclusive de 

formação de futsal. 

Atualmente, o CP Esgueira tem duas equipas sénior de basquetebol, uma masculina e outra 

feminina, a disputar a Proliga, entre vários escalões de formação e equipas masters. 

Localização 

Rua José Falcão - 3800-310 Esgueira, Aveiro 

Tlf.: 234 315 409 

Site: www.esgueirabasket.com 

E-mail: cpe@esgueirabasket.com 

Pavilhão Cenap 

O CENAP é o clube mais eclético do distrito de Aveiro, promovendo a prática desportiva em 

15 modalidades, junto de mais de 500 atletas. Além das suas instalações em Cacia, o clube 

também dinamiza atividades em Santa Joana, Aradas e Estarreja. 

O Pavilhão do CENAP é utilizado no desenvolvimento do hóquei em patins e patinagem do 

clube. Além do ringue, o pavilhão também possui uma bancada de grande dimensão. 

Ao longo dos últimos anos, o Cenap tem recebido Campeonatos Nacionais Universitários 

dentro das modalidades de ténis de mesa e badminton, logo, será imperativo o apoio deste 

continuando a trilhar um caminho de glórias entre a AAUAv e o Cenap. 

Localização 

Praceta do CENAP - 3800-638 Póvoa do Paço, Cacia 

Tlf.: 967 288 935 

Site: http://cenap.pt 

E-mail: cenap@cenap.pt 
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Complexo Desportivo da Taboeira 

O Complexo Desportivo da Taboeira é uma infraestrutura recente, visto ter sido inaugurada 

em dezembro de 2016. Estas instalações são compostas por estruturas de apoio e dois 

campos de relva sintética com medidas para a prática de Futebol de 11, além de cada 

campo ter também marcações para realizar jogos de Futebol de 7. 

Localização 

Rua Condessa de Taboeira - 3800-053 Aveiro 

Tlf.: 234 199 500 

Site: http://www.adtaboeira.com/ 

E-mail: taboeira@adtaboeira.com 

Estádio Municipal Aveiro 

O Estádio Municipal de Aveiro foi construído com o propósito de desenvolvimento e 

expansão da cidade de Aveiro e de servir desportivamente a competição de futebol Euro 

2004. 

O início da construção da infraestrutura, de área 32 hectares e lotação total 30 127 lugares, 

sendo 897 lugares para os media, deu-se em junho de 2001 e a cerimónia de inauguração 

ocorreu em setembro de 2003. 

Localização 

Lugar de Taboeira - 3804-508 Aveiro 

Tlf.: 234 919 000 

Site: http://www.ema.pt/ 

E-mail: geral@ema.pt 

Relvado Sintético UA (a construir, caso alberguemos as Fases Finais) 

O relvado sintético da Universidade de Aveiro é um projeto que tem sido uma luta constante 

por parte das várias Direções da Associação Académica desde 2008 e que se revela uma 

garantia, caso alberguemos as fases finais a que nos candidatamos. 
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Praia da Costa Nova 

Característica das praias do norte do país, a Costa Nova é normalmente ventosa e o mar 

bastante mexido. A Praia da Costa Nova tem boas condições para a prática de desportos 

marítimos, a sua qualidade está certificada com a bandeira azul desde 1989 e é também 

considerada “Praia Acessível, Praia para Todos”, desde 2002. 

Outro fator característico da Costa Nova são as casas de cores fortes, pintadas às riscas, 

que tornam a avenida principal numa paisagem bastante colorida. 

Características importantes da Costa Nova para a prática desportiva: 

• Fato: 

o Inverno: 4/3 mm 

o Verão: 3/2 mm 

• Temperatura da água: 

o Inverno: 14º 

o Verão: 18º 

• Ondas: 

o Direitas e esquerdas, dependendo dos bancos de areia 

o Direção variável 

• Fundo: 

o Areia 

Os Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro (SASUA) têm como missão contribuir 

para a formação integral dos estudantes, tentando garantir a igualdade de oportunidades 

no acesso e na frequência do ensino superior. Os SASUA estão responsáveis pela oferta 

alimentar na Universida-de de Aveiro. No Campus Universitário, existem dois refeitórios, um 

snack-bar, um restaurante, e várias unidades com serviço de bar e cafetaria permanente, 

que servem refeições ligeiras 

.  
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Logística 

Acreditação 

A acreditação será um local operacional do evento que retratará a forma como serão 

recebidos os vários atletas nos Campeonatos Nacionais Universitários 2018. Existem 

sempre dois momentos que marcam uma passagem: a chegada e a partida. Tendo isto em 

consideração, a Associação Académica garante, como espaço de acreditação, o átrio da 

Reitoria da Universidade de Aveiro. Dada a dispersão das modalidades pelas instalações 

desportivas, proceder-se-á a centros temporários de acreditação, visando sempre que os 

locais sejam de história e representem a jovialidade da nossa Academia. 

Alimentação 

 

Os Serviços de Ação Social da Universidade 

de Aveiro (SASUA) têm como missão 

contribuir para a formação integral dos 

estudantes, tentando garantir a igualdade 

de oportunidades no acesso e na frequência 

do ensino superior. Os SASUA estão 

responsáveis pela oferta alimentar na 

Universidade de Aveiro. No Campus 

Universitário, existem dois refeitórios, um 

snack-bar, um restaurante, e várias 

unidades com serviço de bar e cafetaria 

permanente, que servem refeições ligeiras. 
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Refeitório do Crasto 

Inaugurado a 8 de junho de 2002, o edifício subdivide-se em diferentes grupos funcionais: 

complexo de refeitórios e seus apoios, cafetaria e restaurante. 

Localização GPS: Lat: 40°37'29.47"N; Long: 8°39'25.68"W 

Horário 2ª a 6ª feira Sáb. e Dom. 

Almoço 12h00 – 14h30 13h00 – 14h30 

Jantar 19h00 – 20h30 19h00 – 20h30 

Capacidade: 970 lugares e 1200 refeições/hora 

Snack Bar/Self 

O edifício do Snack-Bar / Self-Service é constituído por uma sala de refeitório e uma 

cafetaria. 

Localização GPS: Lat: 40°37'52.38”N; Long: 8°39'19.92"W 

Horário 2ª a 6ª feira 

Almoço 12h00 – 14h30 

Capacidade: 1000 refeições/dia 
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Transportes 

A empresa de transporte interno de Aveiro é a Aveirobus. 

Pretende-se estabelecer um protocolo com a empresa, de modo a que os atletas possam 

usufruir deste serviço de forma gratuita, através da sua acreditação. 
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Alojamento 

Na figura abaixo, encontram-se as unidades hoteleiras localizadas nas imediações da zona 

de competição. 

No quadro abaixo, encontram-se descriminados os hotéis, número de quartos e respetivo 

preço praticado. Pretende-se efetuar protocolos com os hotéis da cidade, de modo a 

melhorar as condições e preços dos alojamentos. 
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Hotel Quartos Localização 

Melia Ria Hotel & Spa 128 Cais da Fonte Nova 

Hotel Moliceiro 32 Rossio 

Hotel Imperial 107 Rua Dr. Nascimento Leitão 

Veneza Hotel 49 Rua Luís Gomes de Carvalho 

Hotel Afonso V 78 Bairro do Liceu 

Hotel Jardim 48 Praceta D.Afonso V 

OC Salon Charm Hostel & Suites 12 Rua Gustavo Ferreira Pinto Basto 

Hotel Aveiro Palace 49 Rossio 

Hotel As Americas 70 Rua Eng. Von Haff 

Hotel Aveiro Center 24 Alboi 

José Estevão Hotel 12 Rua José Estevão 

Aveiro City Lodge 8 Beira Mar 

Hostel Welcome In 29 Lourenço Peixinho 

Aveiro Rossio Hostel 7 Rossio 

Hospedaria 5 Bicas 8 5 Bicas 

Hotel Tricana de Aveiro 6 Lourenço Peixinho 

Cale do Oiro – Suites Residence 23 Rua Engenheiro Silvério Pereira da Silva 

Aveiro Rossio Bed & Breakfast 6 Rua das Velas 

Hotel das Salinas 18 Rua da Liberdade 

Pousada da Juventude Aveiro 17 Rua das Pombas 
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Programa Desportivo 

Programa geral 

 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Andebol               

Basquetebol               

Futebol 11               

Futsal               

Rugby 7               

Voleibol               

Atletismo Estrada               

Bodyboard               

Corfebol               

Hóquei Patins               

Judo               

Karaté               

Squash               

Surf               

Taekwondo               

 

Pressupostos 

As Fases Finais dos CNU’s são uma competição que envolve diversas modalidades, 

infraestruturas e recursos e, por isso, é necessária uma cuidadosa articulação entre tudo o 

que está adjacente ao bom desenrolar do evento. 

Assim, em seguida, apresentamos a base do que será o programa desportivo das Fases 

Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários 2018. 

Os números de equipas, seguidamente expostos, têm como referência o histórico de 

participantes em edições anteriores, assim como o Regulamento de Provas Oficiais da 

FADU, nomeadamente o ponto 13.02.02. 



  

50 

Modalidade Género/classes Máximo equipas 

Andebol 

F 

M 

8 

12 

Basquetebol 

F 

M 

8 

12 

Futebol 11 M 12 

Futsal 

F 

M 

12 

12 

Rugby 7 

F 

M 

- 

4 

Voleibol 

F 

M 

12 

8 

Corfebol Misto - 

Hóquei em Patins 

F 

M 

 

Atletismo de Estrada 

F 

M 

 

Judo 

F 

M 

 

Karaté 

F 

M 

 

Taekwondo 

F 

M 

 

Squash 

F 

M 

 

Surf 

F 

M 

 



 

51  

Bodyboard 

F 

M 

 

Programa detalhado 

Andebol Feminino 

Play-off Grupos ¼ Final ½ Final 3/4 Final 

- 2x20’ - 2x30’ 2x30’ 2x30’ 

Tempo de Ocupação da Instalação 

- 90’ - 100’ 120’ 120’ 

 

Jogo Fase Data Hora   Instalação 

1 Jorn. 1 23/04 10:00 A1 A2 Alavarium 

2 10:00 B1 B2 S Bernardo 

3 Jorn. 2 23/04 16:30 A1 A3 Alavarium 

4 16:30 B1 B3 S Bernardo 

5 Jorn. 3 24/04 9:00 A2 A3 Alavarium 

6 9:00 B2 B3 S Bernardo 

7 1/2 Final 24/04 16:15 1A 2B Alavarium 

8 16:15 1B 2A S Bernardo 

9 3º / 4º 25/04 15:00 D7 D8 PAH 

10 Final 25/04 17:00 V7 V8 PAH 

 

Andebol Masculino 

Play-off Grupos ¼ Final ½ Final 3/4 Final 

- 2x20’ - 2x30’ 2x30’ 2x30’ 

Tempo de Ocupação da Instalação 

- 90’ - 100’ 120’ 120’ 
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Jogo Fase Data Hora   Instalação 

1 Jorn. 1 18/04 10:00 A1 A2 Alavarium 

2 10:00 B1 B2 S Bernardo 

3 11:30 A3 A4 Alavarium 

4 11:30 B3 B4 S Bernardo 

5 Jorn. 2 18/04 15:00 A1 A3 Alavarium 

6 15:00 B1 B3 S Bernardo 

7 16:30 A2 A4 Alavarium 

8 16:30 B2 B4 S Bernardo 

9 Jorn. 3 19/04 9:00 A1 A4 Alavarium 

10 9:00 B1 B4 S Bernardo 

11 10:30 A2 A3 Alavarium 

12 10:30 B2 B3 S Bernardo 

13 1/2 Final 19/04 16:15 1A 2B Alavarium 

14 16:15 1B 2A S Bernardo 

15 3º / 4º 20/04 11:30 D13 D14 PAH 

16 Final 20/04 18:00 V13 V14 PAH 

 

Basquetebol Feminino 

Play-off Grupos ¼ Final ½ Final 3/4 Final 

- 4x8’ - 4x10’ 4x10’ 4x10’ 

Tempo de Ocupação da Instalação 

- 90’ - 100’ 100’ 120’ 

 

Jogo Fase Data Hora   Instalação 

1 Jorn. 1 16/04 10:00 A1 A2 Esgueira 

2 10:00 B1 B2 PAH 

3 11:30 A3 A4 Esgueira 
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4 11:30 B3 B4 PAH 

5 Jorn. 2 16/04 16:30 A1 A3 Esgueira 

6 18:30 B1 B3 PAH 

7 19:00 A2 A4 PAH 

8 21:30 B2 B4 PAH 

9 Jorn. 3 17/04 9:00 A1 A4 Esgueira 

10 9:00 B1 B4 PAH 

11 10:30 A2 A3 Esgueira 

12 10:30 B2 B3 PAH 

13 1/2 Final 17/04 16:15 1A 2B Esgueira 

14 16:15 1B 2A PAH 

15 3º / 4º 18/04 15:00 D13 D14 PAH 

16 Final 18/04 17:00 V13 V14 PAH 

 

Basquetebol Masculino 

Play-off Grupos ¼ Final ½ Final 3/4 Final 

4x8’ 4x8’ 4x8’ 4x10’ 4x10’ 4x10’ 

Tempo de Ocupação da Instalação 

90’ 90’ 100’ 100’ 120’ 120’ 

 

Jogo Fase Data Hora   Instalação 

1 Jorn. 1 23/04 13:30 A1 A2 Esgueira 

2 15:00 B1 B2 Esgueira 

3 16:30 C1 C2 Esgueira 

4 13:30 A3 A4 PAH 

5 15:00 B3 B4 PAH 

6 16:30 C3 C4 PAH 

7 Jorn. 2 24/04 9:00 A1 A3 Esgueira 
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8 10:30 B1 B3 Esgueira 

9 12:00 C1 C3 Esgueira 

10 9:00 A2 A4 PAH 

11 10:30 B2 B4 PAH 

12 12:00 C2 C4 PAH 

13 Jorn. 3 25/04 12:00 A1 A4 Esgueira 

14 9:00 B1 B4 Esgueira 

15 10:30 C1 C4 Esgueira 

16 12:00 A2 A3 PAH 

17 9:00 B2 B3 PAH 

18 10:30 C2 C3 PAH 

19 1/4 Final 26/04 9:00 1A 3.1 Esgueira 

20 9:00 1C 2B PAH 

21   10:45 1B 3.2 Esgueira 

22   10:45 2C A2 PAH 

23 1/2 Final 26/04 16:15 V19 V20 Esgueira 

24   17:00 V21 V22 PAH 

25 3º / 4º 27/04 13:30 D23 D24 PAH 

26 Final 27/04 15:30 V23 V24 PAH 

 

Futebol 11 Masculino 

Play-off Grupos ¼ Final ½ Final 3/4 Final 

- 2x30’ 2x30’ 2x35’ 2x35’ 2x45’ 

Tempo de Ocupação da Instalação 

- 120’ 100’ 120’ 120’ 120’ 

 

Jogo Fase Data Hora   Instalação 

1 Jorn. 1 23/04 10:30 A1 A2 Taboeira 1 
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2 14:30 B1 B2 Taboeira 1 

3 16:15 C1 C2 Taboeira 1 

4 10:30 A3 A4 Taboeira 2 

5 14:30 B3 B4 Taboeira 2 

6 16:15 C3 C4 Taboeira 2 

7 Jorn. 2 24/04 16:15 A1 A3 Taboeira 1 

8 10:30 B1 B3 Taboeira 1 

9 14:30 C1 C3 Taboeira 1 

10 16:15 A2 A4 Taboeira 2 

11 10:30 B2 B4 Taboeira 2 

12 14:30 C2 C4 Taboeira 2 

13 Jorn. 3 25/04 14:30 A1 A4 Taboeira 1 

14 16:15 B1 B4 Taboeira 1 

15 10:30 C1 C4 Taboeira 1 

16 14:30 A2 A3 Taboeira 2 

17 16:15 B2 B3 Taboeira 2 

18 10:30 C2 C3 Taboeira 2 

19 1/4 Final 26/04 9:00 1A 3.1 Taboeira 1 

20 9:00 1C 2B Taboeira 2 

21   10:45 1B 3.2 Taboeira 1 

22   10:45 2C A2 Taboeira 2 

23 1/2 Final 26/04 16:00 V19 V20 Taboeira 1 

24   16:00 V21 V22 Taboeira 2 

25 3º / 4º 27/04 17:30 D23 D24 Municipal 

26 Final 27/04 20:15 V23 V24 Municipal 

 

Futsal Feminino 

Play-off Grupos ¼ Final ½ Final 3/4 Final 

2x15’ 2x15’ 2x15’ 2x20’ 2x20’ 2x20’ 
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Tempo de Ocupação da Instalação 

90’ 90’ 100’ 100’ 120’ 120’ 

 

Jogo Fase Data Hora   Instalação 

1 Jorn. 1 23/04 10:00 A1 A2 PAH 

2 12:00 B1 B2 S Bernardo 

3 15:00 C1 C2 S Bernardo 

4 11:30 A3 A4 PAH 

5 13:30 B3 B4 S Bernardo 

6 18:30 C3 C4 PAH 

7 Jorn. 2 24/04 9:30 A1 A3 B Sucesso 

8 11:00 B1 B3 S Bernardo 

9 12:30 C1 C3 B Sucesso 

10 11:00 A2 A4 B Sucesso 

11 12:30 B2 B4 S Bernardo 

12 14:00 C2 C4 S Bernardo 

13 Jorn. 3 25/04 15:00 A1 A4 S Bernardo 

14 1:00 B1 B4 S Bernardo 

15 12:00 C1 C4 S Bernardo 

16 16:30 A2 A3 S Bernardo 

17 10:30 B2 B3 S Bernardo 

18 13:30 C2 C3 S Bernardo 

19 1/4 Final 26/04 9:00 1A 3.1 B Sucesso 

20 10:45 1C 2B B Sucesso 

21   9:00 1B 3.2 S Bernardo 

22   10:45 2C A2 S Bernardo 

23 1/2 Final 26/04 16:15 V19 V20 B Sucesso 

24   16:15 V21 V22 S Bernardo 
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25 3º / 4º 27/04 18:00 D23 D24 PAH 

26 Final 27/04 20:00 V23 V24 PAH 

 

Futsal Masculino 

Play-off Grupos ¼ Final ½ Final 3/4 Final 

2x15’ 2x15’ 2x15’ 2x20’ 2x20’ 2x20’ 

Tempo de Ocupação da Instalação 

90’ 90’ 100’ 100’ 120’ 120’ 

 

Jogo Fase Data Hora   Instalação 

1 Jorn. 1 16/04 13:30 A1 A2 B Sucesso 

2 15:00 B1 B2 B Sucesso 

3 16:30 C1 C2 B Sucesso 

4 10:00 A3 A4 S Bernardo 

5 15:00 B3 B4 S Bernardo 

6 16:30 C3 C4 S Bernardo 

7 Jorn. 2 17/04 16:30 A1 A3 B Sucesso 

8 13:30 B1 B3 B Sucesso 

9 15:00 C1 C3 B Sucesso 

10 16:30 A2 A4 S Bernardo 

11 13:30 B2 B4 S Bernardo 

12 15:00 C2 C4 S Bernardo 

13 Jorn. 3 18/04 10:30 A1 A4 S Bernardo 

14 12:00 B1 B4 S Bernardo 

15 9:00 C1 C4 S Bernardo 

16 10:30 A2 A3 PAH 

17 12:30 B2 B3 PAH 

18 9:00 C2 C3 PAH 
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19 1/4 Final 19/04 12:30 1A 3.1 B Sucesso 

20 14:15 1C 2B B Sucesso 

21   12:30 1B 3.2 PAH 

22   14:15 2C A2 PAH 

23 1/2 Final 19/04 18:30 V19 V20 PAH 

24   20:15 V21 V22 PAH 

25 3º / 4º 20/04 13:30 D23 D24 PAH 

26 Final 20/04 20:30 V23 V24 PAH 
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Rugby Masculino 

Play-off Grupos ¼ Final ½ Final 3/4 Final 

- 2x7’ - - - - 

Tempo de Ocupação da Instalação 

- 50’ - - - - 

 

Jogo Fase Data Hora   Instalação 

1 Jorn. 1 16/04 13:30 A1 A2 PAH 

2 14:20 A3 A4 PAH 

3 15:10 A5 A6 PAH 

4 Jorn. 2 16/04 17:10 A1 A3 PAH 

5 18:00 A2 A5 PAH 

6 18:50 A4 A6 PAH 

7 Jorn. 3 17/04 10:50 A1 A4 PAH 

8 11:40 A2 A6 PAH 

9 12:30 A3 A5 PAH 

10 Jorn. 4 17/04 16:50 A1 A6 PAH 

11 17:40 A2 A3 PAH 

12 18:30 A4 A5 PAH 

13 Jorn. 5 19/04 15:00 A1 A5 PAH 

14 15:50 A2 A4 PAH 

15 16:30 A3 A6 PAH 

 

Voleibol Feminino 

Play-off Grupos ¼ Final ½ Final 3/4 Final 

- 3 sets 3 sets 5 sets 5 sets 5 sets 

Tempo de Ocupação da Instalação 

- 90’ 90’ 100’ 120’ 120’ 
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Jogo Fase Data Hora   Instalação 

1 Jorn. 1 16/04 9:00 A1 A2 B Sucesso 

2 12:00 B1 B2 B Sucesso 

3 15:00 C1 C2 PAH 

4 10:30 A3 A4 B Sucesso 

5 13:30 B3 B4 PAH 

6 16:30 C3 C4 PAH 

7 Jorn. 2 17/04 9:30 A1 A3 B Sucesso 

8 12:30 B1 B3 PAH 

9 18:30 C1 C3 PAH 

10 11:00 A2 A4 B Sucesso 

11 14:00 B2 B4 PAH 

12 20:00 C2 C4 PAH 

13 Jorn. 3 18/04 10:30 A1 A4 B Sucesso 

14 12:00 B1 B4 B Sucesso 

15 15:00 C1 C4 B Sucesso 

16 9:00 A2 A3 B Sucesso 

17 13:30 B2 B3 B Sucesso 

18 16:30 C2 C3 B Sucesso 

19 1/4 Final 19/04 9:00 1A 3.1 B Sucesso 

20 10:30 1C 2B B Sucesso 

21   9:00 1B 3.2 PAH 

22   10:30 2C A2 PAH 

23 1/2 Final 19/04 16:15 V19 V20 B Sucesso 

24   16:15 V21 V22 PAH 

25 3º / 4º 20/04 9:00 D23 D24 PAH 

26 Final 20/04 16:00 V23 V24 PAH 
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Voleibol Masculino 

Play-off Grupos ¼ Final ½ Final 3/4 Final 

- 3 sets - 5 sets 5 sets 5 sets 

Tempo de Ocupação da Instalação 

- 90’ - 100’ 120’ 120’ 

 

Jogo Fase Data Hora   Instalação 

1 Jorn. 1 23/04 12:00 A1 A2 B Sucesso 

2 13:30 B1 B2 B Sucesso 

3 15:00 A3 A4 B Sucesso 

4 16:30 B3 B4 B Sucesso 

5 Jorn. 2 24/04 15:00 A1 A3 PAH 

6 16:30 B1 B3 PAH 

7 15:00 A2 A4 B Sucesso 

8 16:30 B2 B4 B Sucesso 

9 Jorn. 3 25/04 9:00 A1 A4 B Sucesso 

10 10:30 B1 B4 B Sucesso 

11 12:00 A2 A3 B Sucesso 

12 13:30 B2 B3 B Sucesso 

13 1/2 Final 26/04 13:00 1A 2B PAH 

14 14:45 1B 2A PAH 

15 3º / 4º 27/04 9:00 D13 D14 PAH 

16 Final 27/04 11:00 V13 V14 PAH 
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Programa Social, Cultural e Formativo 

Entendendo as Fases Finais dos CNU’s como um momento distinto no Desporto 

Universitário nacional, consideramos essencial que, a par da vertente competitiva, se 

realizem atividades lúdicas direcionadas a todos os agentes envolvidos no evento, assim 

como à comunidade estudantil e residente em Aveiro. 

Socialização 

O Desporto Universitário deve ser encarado não só como uma competição, mas também 

como um espaço de divertimento, associado a oportunidades para conhecer novas 

pessoas, cidades, culturas e realidades, e para criar experiências e contactos. 

Local Características 

Cais da Fonte Nova Esplanada tranquila com vista para braço da Ria 

Praça do Peixe Espaço com bares e discotecas 

Casa do Estudante Serviço da Associação Académica 

 

Cultura 

A Associação Académica da Universidade de Aveiro conta na sua estrutura com vários 

Núcleos Culturais, além de se encontrarem presentes na cidade de Aveiro diversas 

entidades e organizações promotoras de cultura. Desta forma, pretendemos colaborar com 

os meios existentes para potenciar a cultura da região junto de todos os envolvidos no 

evento. 

Local Características 

Praia da Costa Nova Paisagens fantásticas e residências balneares pintadas com riscas 

coloridas 

Ria de Aveiro Passeio de Moliceiro e visita guiada 

Casa do Estudante Living Room Sessions 

 

Formação 

Aproveitando a concentração de estudantes provenientes de Instituições de Ensino Superior 

das diversas regiões do país, as Fases Finais dos CNU’s tornam-se num espaço privilegiado 
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para a partilha de conhecimentos e experiências, que posteriormente poderão ser aplicados 

nas realidades em que os participantes estão inseridos, e para a discussão de diversos 

temas, nomeadamente o funcionamento do Desporto Universitário no presente e as linhas 

estratégicas que deverá seguir. 

Local Atividade 

Praia da Costa Nova Workshop Surf e Bodyboard 

Auditório da Reitoria da UA Palestras relacionadas com a prática desportiva e bem-estar 

Casa do Estudante Sunset com convívio 

Calendarização 

14/04 Cerimónia de Abertura 

18/04 Passeio de Moliceiro / Visitas guiadas pela zona da Ria e do Centro de Aveiro 

20/04 Palestra: Cuidados musculares e fisioterapias  

21/04 Workshop Surf & Bodyboard 

22/04 

O Desporto Adaptado no Ensino Superior: Qual o futuro? 

(Palestra e focus group) 

23/04 Living Room Sessions 

25/04 Sunset 

27/04 Cerimónia de Encerramento 
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Apoios à Organização 

A organização de um evento como este tem obrigatoriamente de contar com uma série de 

agentes que numa simbiose de interesses irão unir esforços para que a sustentabilidade da 

competição esteja assegurada. Fornecer todas as condições à prática desportiva em busca 

dos melhores resultados é o mote para esta candidatura, que se aliará a uma odisseia de 

emoções que transcende o motivo da existência da AAUAv. Viver a vida académica na 

prática é, para esta candidatura, e com todos os seguintes apoios, olhar a bandeira 

desportiva como um marco na história dos 40 anos da instituição. 

Institucionais 

Universidade de Aveiro 

A Universidade de Aveiro assume-se como parceira da organização, através da 

disponibilização de alguns serviços, como os Serviços de Ação Social, o Pavilhão Aristides 

Hall e o Campo Sintético. Sem todos estes recursos, este evento seria extremamente difícil 

de se realizar de forma sustentável. 

Câmara Municipal de Aveiro 

A Câmara Municipal de Aveiro, como parceira da organização, estabelecerá a ligação às 

várias entidades desportivas, culturais e a toda a comunidade aveirense. Entre as mais 

variadas medidas, a CMA demonstrou-se incansável no apoio à candidatura e será crucial 

através da cedência de instalações, bem como do reforço da divulgação do evento e da 

isenção do pagamento de taxas. 

Outras entidades 

• IPDJ Centro 

O IPDJ, I. P., tem por missão a execução de uma política integrada e descentralizada para 

as áreas do desporto e da juventude, em estreita colaboração com entes públicos e 

privados, designadamente com organismos desportivos, associações juvenis, estudantis e 

autarquias locais. 

• CIRA (Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro) 

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro é uma instituição pública de natureza 

associativa e de âmbito territorial e visa a realização de interesses comuns aos municípios 

que a integram. 
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• Turismo do Centro 

O Turismo do Centro de Portugal é uma pessoa coletiva pública, de natureza associativa, 

com autonomia administrativa e financeira e com património próprio. É a Entidade Regional 

de Turismo responsável pela promoção turística do destino Centro de Portugal. 

Perspetiva de outros apoios e patrocínios 

Transportes 

CP, Carris de Portugal 

Aveiro bus 

 

Grandes Superfícies 

Glicínias Plaza 

Fitness Hut 

 

Parceiro Telecomunicações 

Moche 

 

Parceiro Banca 

Caixa Geral de Depósitos 

 

Parceiro Gráfica 

Litoprint 

 

Bebidas 

Red Bull 

Vitalis 

 

Media 

Diário de Aveiro 

Notícias de Aveiro 

Defesa de Espinho 

Região de Águeda 

Correio de Azeméis 

UA Online 

Vagos FM 

Rádio Terra Nova 

Cidade FM 

RTP 
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Saúde 

Clínicas privadas 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga 

 

Parceiros Desportivos 

Clubes Federados Associações Desportivas 

Sport Clube de Beira-Mar Associação de Basquetebol de Aveiro 

Clube Voleibol de Aveiro Associação de Patinagem de Aveiro 

FC Bom-Sucesso Associação de Andebol de Aveiro 

Galitos Associação de Futebol de Aveiro 

Esgueira  

Alavarium  

Casa Benfica de Aveiro  
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Orçamento 

Previsão de Custos 

 Descrição Valor 

1 Encargos legais e taxas - 

1.1 Licenciamento - 

1.2 Seguros - 

2 Administração 1.500 € 

2.1 Impressões 300 € 

2.2 Material de escritório 700 € 

2.3 Comunicações 500 € 

3 Imagem e Comunicação 21.700 € 

3.1 Website 2.700 € 

3.1.1 Construção 200 € 

3.1.2 Cobertura on-timing 2.500 € 

3.2 Branding / Material promocional 12.000 € 

3.3 Merchandising 7.000 € 

4 Fornecedores e Serviços externos 40.000 € 

4.1 Uniformes 2.000 € 

4.2 Serviços especializados 3.000 € 

4.2.1 Segurança 500 € 

4.2.2 Higiene e conforto 500 € 

4.2.3 Apoio médico 2.000 € 

4.3 Cerimónias protocolares 500 € 
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4.4 Alimentação 30.000 € 

4.5 Alojamento 2.000 € 

4.5.1 Delegados FADU, VIP’s e afins 2.000 € 

4.6 Transportes Logística 2.500 € 

5 Material Desportivo e equipamentos 4.000 € 

5.1 Material de desgaste rápido 1.000 € 

5.2 Restante material desportivo 3.000 € 

6 Programa Complementar 6.800 € 

6.1 Programa formativo 1.800 € 

6.2 Programa social e cultural 5.000 € 

TOTAL DE CUSTOS 74.000 € 
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Previsão de Rendimentos 

 Descrição Valor 

1 Subsídios e contribuições específicas 64.000€ 

1.1 Entidades públicas 64.000 € 

1.1.1 Universidade de Aveiro 12.500 € 

1.1.2 Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro 34.000 € 

1.1.3 Câmara Municipal de Aveiro 12.500 € 

 Outros apoios 5.000 € 

2 Administração 10.000 € 

2.1 Entidades privadas 10.000 € 

2.1.1 Entidades desportivas  

2.1.1.1 FADU 10.000 € 

3 Outros proveitos e receitas  - 

3.1 Proveitos não especificados - 

TOTAL DE RENDIMENTOS 74.000 € 
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Mapa síntese 

 Descrição Valor 

 

Previsão de Custos 74.000 € 

1 Encargos legais e taxas - 

2 Administração 1.500 € 

3 Imagem e comunicação 21.700 € 

4 Fornecedores e serviços externos 40.000 € 

5 Material desportivo e equipamentos 4.000 € 

6 Programa complementar 6.800 € 

 

Previsão de Rendimentos 74.000 € 

1 Subsídios e contribuições 64.000 € 

2 Proveitos suplementares 10.000 € 

3 Outros proveitos e receitas - 

BALANÇO 0 € 
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