
  

No momento em que um 

grupo de antigos alunos da  

UA está a formalizar, jun-

to da Direção da AAAUA, 

a reativação do Núcleo de 

Futebol, é importante 

relembrarmos a atividade 

desta modalidade, funda-

da em 13 de outubro de 

1992,  que teve como pri-

meiro coordenador Luís 

Patrício, conforme consta 

em artigo publicado no 

número 8 do «Antiguinho». 

O Núcleo primitivo, que se 

estreou no futebol de 11, a 

17 desse mesmo mês e 

ano, contra os antigos 

estudantes da Universida-

de do Minho, acabou por 

se dedicar ao futsal, tendo, 

entretanto, acabado a ati-

vidade. 

O novo Núcleo irá abraçar 

o futebol de 11, prevendo-

se a sua abertura à pratica 

da modalidade a partir do 

próximo mês de outubro.  

Encontro de Futebol entre Antigos de Aveiro e do Minho 

No passado dia 17 de 

Outubro, no campo do Bom 

Sucesso, decorreu um 

encontro amigável de fute-

bol entre a AAAUA e a 

AAEUM (Associação dos 

Antigos Estudantes da 

Universidade do Minho). O 

encontro marcou a estreia 

do recém-criado Núcleo de 

Futebol da nossa Associa-

ção. 

(«Antiguinho» nº 8, Novembro de 

1992, p. 1) - Foto: «Antiguinho» 
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Estreou-se frente aos antigos da Universidade do Minho 

No passado dia 13 de Outubro foi 

constituído o Núcleo de Futebol da 

AAAUA (NF), sob proposta do 

sócio Luís Patrício. Este núcleo 

tem por fim representar a nossa 

Associação em encontros amigá-

veis, ou eventualmente em tor-

neios, permitindo-nos aproveitar e 

desenvolver tais ocasiões de sau-

dável convívio desportivo. O coor-

denador do núcleo é o Luís Patrí-

cio que conta com a colaboração do 

sócio Osvaldo Pacheco. 

Ainda sem actividade regular, o 

NF estreou-se em 17 de Outubro 

passado com um encontro de fute-

bol de 11 frente aos valorosos 

antigos da Universidade do 

Minho. O evento teve lugar no 

campo do Bom Sucesso e durou 

aproximadamente o tempo regula-

mentar. O árbitro, recrutado no 

momento por entre as nossas filei-

ras, fez questão de arbitrar de 

sapatos de verniz, calças de fazen-

da, blazer e óculos escuros. 

A sua acção foi atenta até 

enquanto enrolava as suas morta-

lhas! Talvez mesmo demasiado 

(!!!) tendo em conta o resultado 

final 0-2, desfavorável à equipa 

da casa. Nem o prestigiadíssimo 

manager e treinador do nosso 11 

foi capaz de anular a superiorida-

de minhota! 

Como manda a regra, a seguir ao 

jogo houve um almoço convívio 

que decorreu de forma bastante 

animada e onde não se falava 

senão do próximo jogo. É que, 

como diz o povo, o primeiro milho 

é para os pardais… 

Ainda durante o almoço convívio o 

Presidente da Direcção entregou à 

Presidente da Direcção da 

AAEUM uma pequena placa alu-

siva ao acontecimento. Por seu 

lado, recebemos da nossa congéne-

re nortenha um poster encaixilha-

do da AAEUM. 

A 2ª mão deve ocorrer no próximo 

dia 15 de Janeiro, em Braga. Pode 

ser que com uma mãozinha da 

Sta. Joana e um pezinho do José 

Estêvão no ataque a coisa se resol-

va a nosso contento… (a ver 

vamos!). 

(«Antiguinho» nº 8, Novembro de 1992, 

P. 5) - Sublinhados em caixa nossos. 

Núcleo de Futebol 

“O árbitro… fez questão de arbitrar 

de sapatos de verniz...” 

“Como manda a regra, a seguir ao 

jogo houve um almoço convívio...” 

Com o objectivo de promover  o 

convívio desportivo (e não só) 

entre sócios, o Núcleo de Futebol 

da AAAUA vai organizar um tor-

neio de futebol de salão com início 

em Maio. As equipas participan-

tes deverão ter um mínimo de 5 e 

um máximo de 7 jogadores. Pelo 

menos 4 dos elementos de cada 

equipa devem ser sócios da 

AAAUA. A quota de inscrição é de 

12000$00 por equipa ou 200$00 

por jogador. A organização provi-

denciará as instalações para a 

realização dos jogos assim como o 

material de consumo (bola). Tens 

apenas que trazer o teu equipa-

mento; o banho quente está 

incluído. O seleccionador estará 

presente para escolher os melho-

res  a integrar numa equipa que 

poderá participar no torneio de 

futebol do Beira-Mar. Os regula-

mentos e fichas de inscrição estão 

disponíveis na sede da Associa-

ção. As inscrições estão abertas 

até 22 de Abril. No final do tor-

neio haverá um almoço (ou jan-

tar) convívio durante o qual se 

procederá à distribuição de pré-

mios a todas as equipas 

(semelhante à entrega da bota de 

ouro do france Football). Liga já 

para a linha vermelha, em Aveiro 

21214, resto do País 03421214, e 

inscreve a tua equipa. 

 («Antiguinho», nº 9, Março de 1993 

“...o banho quente está incluído...” 

1º Torneio de Futebol de Salão da AAAUA 
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Empate em Braga 

No passado dia 16 de Janeiro, 
defrontaram-se as equipas de 
Futebol 11 das Associações de 
Antigos Alunos da Universida-
de de Aveiro e de Antigos Estu-
dantes da Universidade do 
Minho. 
 
 
Foi a 16 de Janeiro passado que 

se desenrolou a 2ª volta do 1º 

Encontro de futebol 11 entre os 

Antigos de Aveiro e do Minho 

(AAAUA vs AAEUM). Desta feita, 

o jogo teve lugar em terreno bra-

carense. O árbitro, recrutado 

entre as hostes inimigas, teve um 

comportamento isento e atento. 

O nosso 11 apresentou-se com 

alguns elementos novos, de valor 

comprovado, mas mesmo assim 

não conseguiu ir além do empate 

a 2 golos, um dos quais resultan-

te da transformação de uma 

grande penalidade. 

Seguindo o exemplo da selecção 

das quinas, as oportunidades 

criadas foram bastantes mas 

escasseava o sangue frio para as 

concretizar no derradeiro momen-

to. 

Concluídas as duas partidas do 

1º Encontro de Futebol 11 entre a 

AAAUA e AAEUM, deu-se por 

terminado este encontro com a 

merecida vitória dos minhotos, 

uma vez que haviam já arrecada-

do um resultado positivo (2-0) no 

primeiro jogo em Aveiro. 

No final do jogo, o team aveirense 

foi presenteado com um sublime 

petisco regional, as famosas 

papas de serrabulho. 

Ainda durante esta parte social, 

porventura o melhor complemen-

to da actividade desportiva da 

manhã, os visitados tiveram a 

gentileza de nos agraciar com 

uma placa comemorativa do 

evento, tendo nós retribuído com 

um poster da AAAUA encaixilha-

do. 

Ficamos à espera do 2º Encontro, 

e que de preferência inclua mais 

associações de antigos... 

Núcleo de Futebol 

A equipa da AAAUA que se deslocou à 2cidade dos arcebispos”, em  Janeiro de 1993 

—Foto «Antiguinho» 

Decorreu de 23 a 30 de Junho 

o 1º Torneio organizado pelo 

Núcleo de Futebol da AAAUA. 

Contou com 6 equipas e desen-

rolou-se com muito entusias-

mo e desportivismo. 

Organizado pelo Núcleo de Futebol 

decorreu de 21 a 30 de Junho passa-

do o 1º Torneio de Futebol de salão 

da AAAUA. 

Apesar de estarmos em fim de época 

futebolística participaram 6 equipas 

envolvendo quarenta “formidáveis” 

atletas. O torneio realizou-se no 

pavilhão do Sport Clube Beira-Mar 

e após o confronto das equipas a 

classificação final foi a seguinte: 1º  

E.G.; 2º Gordiços; 3º Restos e 

Sobras; 4º SETE; 5º C.M.A.; E.I.D. 

A Câmara Municipal de Aveiro 

(CMA) foi a equipa convidada à qual 

agradecemos a sua participação. 

Representada esteve também a 

a r b i t r a g e m  a t r a v é s  d o s 

“consagrados” Fernando Silva, 

Nanau e Romão que não consegui-

ram afastar o clima de suspeição 

que se verifica a nível nacional em 

torno desta. 

Em 3 de Julho realizou-se no Caga-

réu em Aveiro um almoço de confra-

ternização entre as equipas durante 

o qual se procedeu à entrega dos 

prémios. Nestas ocasiões como esta-

belece o protocolo, na falta de enti-

dades prestigiadas ao mais alto 

nível nacional, compareceu o nosso 

estimado presidente da AAAUA, 

Luís Almeida (não confundir com o 

dos concursos da RTP) o qual entre-

gou os respectivos prémios. Além 

dos prémios correspondentes à clas-

sificação das equipas foram atri-

buídos os seguintes: melhor marca-

dor para Ricardo Cunha, do SETE, 

melhor guarda-redes para Bernar-

do dos Gordiços e prémio limão  

para Luís Trabulo autor da única 

expulsão registada. 

Esta foi a primeira actividade des-

te género realizada por este núcleo 

a qual serviu para avaliar as difi-

culdades inerentes à sua organiza-

ção . 

Dado que com a colaboração de 

alguns antigos, aos quais agradece-

mos, estas foram ultrapassadas 

estamos já a pensar em futuras 

aventuras para as quais continua-

mos a contar com a vossa partici-

pação. 

(«Antiguinho» nº 10, pp. 1, 10 e 11)) 

1º Torneio de Futebol de Salão da AAAUA  
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“Pretendemos também organizar um 

torneio de futebol 5 para os sócios…” 

Boas Notícias para os “Futebolistas” da AAAUA 

O Núcleo de Futebol vai voltar à 

actividade depois de uma longa 

paragem, tendo  como objectivos 

gerais a constituição de uma equi-

pa de futebol de 5 que possa 

representar a AAAUA em torneios 

ou desafios para os quais esta seja 

convidada, assim como a organiza-

ção de torneios. 

Neste contexto vamos organizar a 

“Taça Amizade” até ao mês de 

Julho, que constará de dois jogos a 

realizar com os nossos colegas do 

Minho (um em Aveiro e outro em 

Braga). 

Pretendemos também organizar 

um torneio de futebol de 5 para os 

sócios em Outubro/Novembro; 

neste serão admitidas equipas 

representativas de Cursos, Depar-

tamentos, Empresas, etc., com 

um número mínimo de 3 associa-

dos na sua constituição. 

Brevemente surgirão novidades, 

mas entretanto podem começar a 

preparar os reforços para a próxi-

ma época… 

Para a constituição da equipa 

representativa da AAAUA pedi-

mos a participação de todos os 

sócios que ainda tenham forças 

para pontapear uma bola. Portan-

to, se tens uma sapatilhas arru-

madas num canto e o indispensá-

vel “bichinho” do futebol (e de par-

ticipação) numas farras) contacta 

urgentemente a AAAUA através 

dos meios usuais e não te esque-

ças de referir em que posição cos-

tumas jogar (telefone 034-21214, 

f a x  0 3 4 - 3 8 5 3 7 ,  e - m a i l 

aaaua@ua.pt ou directamente 

para a sede na Rua Cais do Paraí-

so, Nº 13 Dt). 

João Miguel Dias 

Carlos Milheiro 

 

(«Antiguinho», nº 18, Maio de 1997, p. 

15). Sublinhado em caixa nosso. 

AAAUA conquista Taça Amizade 

 A reactivação do Núcleo de Fute-

bol permitiu que ao fim de cinco 

anos de interregno se retomassem 

os encontros amigáveis de futebol 

(e não só) entre a AAAUA, com o 

patrocínio da Skoda, e a AAEUM 

(Associação dos Antigos Estudan-

tes da Universidade do Minho). 

Como resultado deste reencontro 

criou-se a Taça Amizade, que 

consta de dois jogos entre as asso-

ciações referidas (por enquanto, 

uma vez que se deseja aumentar o 

número de equipas de antigos alu-

nos participantes), sendo vencedo-

ra a equipa que melhor resultado 

obtenha no conjunto dos jogos. A 

modalidade escolhida foi o futebol 

de cinco, pois a dimensão do cam-

po adequa-se melhor às potenciali-

dades (ou melhor, à idade) dos 

“atletas” intervenientes. 

1ª Mão 

O resultado do sorteio foi-nos 

adverso, tendo  a 1ª mão desta 

Taça Amizade sido disputada em 

nossa casa, no passado dia 5/6/97. 

O encontro com a delegação braca-

rense deu-se no Autocarro Bar, 

onde durante um período de ame-

na cavaqueira se trocaram expe-

riências (e algumas ameaças vela-

das) entre os elementos de cada 

equipa. Às 17 horas realizou-se no 

Pav. Prof. Doutor Aristides Hall 

da UA o jogo de futebol, cujo 

resultado final foi de 2-2. A equipa 

da AAAUA fez uma brilhante exi-

bição, estando a vencer por 2-0 a 

cinco minutos do final. Mas devido 

à exagerada duração da  2ª parte 

(conhecida por “falta de pernas”) ou 

à reconhecida hospitalidade avei-

rense, o que é certo é que ocorreu 

uma situação muito comum no fute-

bol português e os nossos adversá-

rios empataram no último minuto. 

Como manda a tradição, a seguir ao 

jogo houve um jantar convívio que 

decorreu de forma bastante anima-

da e onde se faziam já promessas 

relativamente ao tira-teimas a reali-

zar em Braga. Os mais resistentes 

iniciaram a noite com uma visita ao 

Café Palácio, onde se mataram 

algumas saudades. A noite conti-

nuou pelos bares aveirenses, e mes-

mo após várias desistências ainda 

houve quórum para um pé de dança 

no 8 Oeste. 

2ª Mão 

O segundo jogo disputou-se em 

Braga, no dia 25/10/97, tendo a 

equipa da AAUA a obrigação de 

fazer um bom resultado em terreno 

adversário. A nossa equipa preve-

nida pelos acontecimentos ocorri-

dos na 1ª mão resolveu entrar em 

estágio um pouco mais cedo, tendo 

optado por almoçar em Barcelos, 

de modo a estar na máxima força 

no momento do jogo. 

O ponto de encontro com os nossos 

colegas da AAEUM foi no célebre 

Café Vianna, de onde partimos 

para o complexo desportivo da Uni-

versidade do Minho, onde, pelas 16 

horas se realizou o jogo. A téctica 

escolhida e a utilização de alguns 

reforços deram os seus frutos, pois 

a equipa de Aveiro fez uma exibi-

ção arrasadora. 

Apesar da reconhecida arbitragem 

caseira e dos azares ocorridos com 

lesões em alguns dos nossos atletas 

o resultado deste jogo foi-nos favo-

rável por 3-2, que permitiu a con-

quista do nosso primeiro troféu . 

 

(«Antiguinho» nº 19,  Março de 1998, p. 

12). Sublinhado nosso. 
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Resultado inédito na IV edição da Taça Amizade 

1ª Mão 
A primeira mão desta Taça Ami-

zade foi disputada no passado dia 

18 de julho em Braga, onde como 

já vem sendo hábito fomos recebi-

dos de forma esplêndida. Após um 

delicioso almoço já em Braga 

encontrámo-nos com os nossos 

colegas minhotos no histórico  

Café Vianna. Depois de um perío-

do de amena cavaqueira realizou-

se  uma visita ao Centro Histórico 

da cidade, com direito a paragem 

em alguns cafés para saciar a 

sede, uma vez que o calor abrasa-

dor como é característico de Braga 

nesta época do ano. Um colega do 

Minho simpaticamente fez o papel 

de cicerone, tendo esclarecido os 

colegas  com um maior interesse 

pela História. 

Pelas 17 horas realizou-se o jogo 

de futebol de cinco no Pav. despor-

tivo  da Universidade do Minho. A 

AAAUA efectuou uma exibição 

arrasadora, demonstrando a 

importância dos treinos que têm 

vindo a ser realizados e uma per-

feita adaptação às diversas condi-

ções ambientais, vencendo de for-

ma concludente por 4-1. 

Seguiu-se um passeio no Bom 

Jesus onde se aproveitou um final 

de tarde magnífico e finalmente 

mais fresco para se realizar uma 

troca de impressões e experiências 

acerca das associações de antigos 

alunos. 

Discutiu-se essencialmente o tema 

“Onde param os Antigos Alunos”, 

que foi regado por umas cervejas 

bem geladinhas. 

Realizou-se depois um agradável 

jantar convívio no restaurante 

Luz Natural, onde foram escalpe-

lizadas ao pormenor as incidên-

cias desportivas do dia. Após o 

jantar realizou-se um Torneio de 

Matraquilhos no Bar Académico, 

que viria também a ter como ven-

cedora a equipa da AAAUA. 

Extra torneio realizou-se ainda 

um confronto de matraquilhos 

entre duas equipas femininas de 

ambas as Associações, que para 

não variar foi vencido pela equipa 

aveirense. 

Para os mais resistentes o conví-

vio continuou pela noite dentro 

com visitas a diversos bares bra-

carenses, vindo a terminar já o 

dia tinha nascido. 

2ª Mão 

No passado dia 24 de Outubro 

realizou-se em Aveiro a 2ª Mão da 

Taça Amizade. O encontro com os 

nossos colegas minhotos ocorreu 

no Autocarro Bar após o almoço, 

tendo-se efectuado de seguida um 

passeio na Ria de Aveiro até S. 

Jacinto, a bordo da lancha S.ta 

Joana Princesa. 

Apesar do dia cinzento e húmido 

foi possível mostrar alguns dos 

encantos da Ria aos nossos cole-

gas de Braga, que apreciaram 

bastante a viagem. 

No Café Gato Preto em S. Jacinto 

realizou-se um Torneio de Matra-

quilhos que foi vencido pela equi-

pa da AAAUA. Após vários jogos 

de matraquilhos e de snooker 

entre os antigos alunos presentes, 

e já com várias cervejas no estô-

mago procedeu-se à viagem de 

regresso a Aveiro. 

Às 18h30 teve lugar no Pav. Prof. 

Doutor Aristides Hall o jogo de 

futebol de cinco. Na equipa da 

AAAUA sentiu-se em demasia a 

falta do guarda-redes habitual, 

que não jogou por estar lesionado. 

Não obstante a boa prestação do 

guarda-redes improvisado o resul-

tado foi-nos desfavorável por 4-1. 

A equipa dos nossos colegas 

minhotos fez uma boa exibição, 

tendo também um pouco de felici-

dade em alguns momentos impor-

tantes do jogo, mas a nossa equipa 

demonstrou uma total incapacida-

de para gerir um resultado favorá-

vel, tão típica do futebol portu-

guês. 

Devido ao Regulamento ser omis-

so para o caso de um empate abso-

luto decidiu-se que ambas as equi-

pas seriam vencedoras e que as 

taças seriam serradas ao meio, 

sendo posteriormente entregue 

meia taça a cada Associação. Infe-

lizmente, e devido a dificuldades 

técnicas, ainda não foi possível 

concretizar esta decisão. 

Após o jogo realizou-se o já habi-

tual jantar de confraternização, 

que decorreu no restaurante Abí-

lio Marques e onde se fez a entre-

ga provisória das taças. Esta oca-

sião foi aproveitada para se fazer 

uma análise ao percurso profissio-

nal dos jovens licenciados pelas 

Universidades de Aveiro e do 

Minho no mercado de trabalho. A 

noite continuou pelos bares da 

cidade de Aveiro, tendo este inte-

ressante convívio  terminado a 

avançadas horas da madrugada. 

 

João Miguel Dias 

 

19h45 às 20h45. Neste novo horá-

rio tem havido uma maior partici-

pação de sócios, pelo que todas as 

semanas se têm realizado anima-

dos jogos. 

 

(«Antiguinho» nº 20, Dezembro de 1998, 

pp. 12, 13) 

À semelhança do que aconteceu 

na época passada o Núcleo de 

Futebol mantém uma actividade 

desportiva semanal regular. 

Este ano foi possível assegurar 

uma hora para a prática de fute-

bol de cinco no Pav. Prof. Doutor 

Aristides Hall. Às 6ª feiras das 

6ª Feiras Futebolísticas 
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2º Torneio de Futebol de 5 da AAAUA 
Numa organização do Núcleo de 

Futebol decorreu de 15 de Março a 

4 de Abril passados o 2º Torneio 

de Futebol de 5 da AAAUA. Ape-

sar das dificuldades de organiza-

ção e da falta de tempo comum a 

todos nós participaram seis equi-

pas, que revelaram grande entu-

siasmo e desportivismo. 

Estiveram envolvidos um total de 

c i n q u e n t a  m a r a v i l h o s o s 

“jogadores”, que  apesar de se 

aproximarem a uma velocidade 

vertiginosa do final das respecti-

vas carreiras ainda demonstra-

ram mais empenhamento que 

muitos craques do campeonato 

nacional português. De tal forma  

que até lesões !!! De alguma gravi-

dade surgiram (mais pela idade e 

peso das pernas do que pelo empe-

nhamento…), comprometendo a 

carreira futebolística de alguns 

promissores atletas e deixando o 

panorama nacional (ainda) mais 

pobre. 

O torneio realizou-se no Pav. 

Prof. Doutor Aristides Hall e con-

tou com o apoio, que muito agra-

decemos, das seguintes empresas: 

International House, Multi Alar-

mes, Espectro, restaurante Olaria  

e Corvauto. 

Após a disputa dos vários jogos a 

classificação final foi a seguinte: 

1º Física; 2º Esmaga Sapos F.C.; 

3º Electrónica I; 6º Cerâmica. 

O facto de na equipa vencedora 

jogar um dos elementos da orga-

nização de pronto levantou sus-

peitas, que foram imediatamente 

dissipadas pelo 5º lugar ocupado 

pela equipa em que jogava o outro 

elemento da organização. 

No final da última jornada reali-

zou-se no Restaurante Olaria, em 

Aveiro, um animado jantar de 

confraternização entre os partici-

pantes no torneio, que contou 

também com a presença da Direc-

ção da AAAUA. A ocasião foi apro-

veitada para se proceder à entre-

ga das taças, que na ausência do 

Presidente da FIFA teve que ser 

feita pelo nosso presidente, Gon-

çalo Paiva Dias. 

De salientar o elevado espírito de 

grupo existente em algumas equi-

pas, prontamente demonstrado ao 

desmantelarem e dividirem as 

taças pelos vários elementos da 

equipa. 

 

João Miguel Dias 

(«Antiguinho», nº 20, Dezembro de 1998, 

pp. 12, 13) 

V Encontro de Amizade 
No passado dia 16 de outubro rea-

lizou-se em Aveiro, no Pavilhão 

Prof. Doutor Aristides Hall, a 1ª 

Mão do V Encontro de Amizade 

em futebol entre a AAAUA e a 

Associação de Antigos Estudantes 

da Universidade do Minho. A 2ª 

Mão terá lugar em Braga, em data 

ainda por definir. O programa 

deste encontro teve também uma 

componente cultural, que consis-

tiu numa visita ao Museu da Vis-

ta Alegre, sendo ainda de desta-

car a componente social, compos-

ta por um torneio de matrecos e 

por um jantar de confraterniza-

ção, no Restaurante O Baptista.  

Esta Ocasião foi também aprovei-

tada pela nova Direcção da 

AAAUA para conhecer a sua con-

génere minhota, e para discutir 

futuras realizações conjuntas. Na 

próxima edição do Antiguinho  

será apresentada uma reportagem 

mais pormenorizada sobre este 

Encontro 

João Miguel Dias 

No ano lectivo passado, realizaram-

se todas as 6ª feiras animados jogos 

de futebol entre antigos alunos da 

UA, no Pavilhão Prof. Dr. Aristides 

Hall. 

Estas ocasiões corresponderam a 

agradáveis momentos de prática 

desportiva, mas também de anima-

do convívio, muitas vezes prolonga-

do em jantares onde, também, as 

acompanhantes femininas se fize-

ram representar. 

Devido à elevada desidratação que 

frequentemente afectava alguns 

“atletas”, a necessidade de no final 

da noite solicitar ao Café Palácio o 

fornecimento de bebidas isotónicas, 

à base de cereais, foi uma constan-

te. Não faltaram também as habi-

tuais lesões, próprias da idade, e de 

uma preparação física mais vocacio-

nada para jogos de mesa. 

À mudança do horário assegurado 

pela AAAUA da 4ª feira às 23h 

para 6ª feira às19h45 correspondeu 

uma maior adesão por parte dos 

sócios. De tal modo que, por vezes 

foi necessário formar 3 equipas, que 

ardentemente disputavam entre si 

o sabor da vitória e, principalmen-

te, o direito a jogarem mais tempo. 

Estão a ser desenvolvidos esforços 

no sentido de assegurar nova-

mente este horário e, caso estes 

sejam bem sucedidos, provavel-

mente será necessário elaborar 

uma lista de espera para os novos 

interessados. Estes terão assim 

que aguardar por possíveis desis-

tências dos “atletas” que, actual-

mente ocupam os lugares existen-

tes para exibiremos seus dotes 

futebolísticos. 

 

João Miguel Dias 

(«Antiguinho», nº 21, Dezembro 

de 1999, p. 16) 

6ª Feiras Futebolísticas 
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Notícias do Núcleo de Futebol da AAAUA 

O Núcleo de futebol está a organizar  

um quadrangular de Futsal, a reali-

zar em data ainda a definir no Pav. 

Prof. Doutor Aristides Hall. 

Para além da prática desportiva, 

pretende-se com esta actividade 

promover o convívio entre “atletas” 

com ligação à Universidade de Avei-

ro. 

Deste modo espera-se a participação 

de equipas de funcionários, profes-

sores, actuais alunos e antigos da 

UA 

João Dias 

Responsável pelo Núcleo de Futebol 

5 da AAAUA 

(«Antiguinho», nº 22, Fevereiro de 2006, 

p. 8) 

Torneio Quadrangular 

Torneio Quadrangular 
Decorreu na Semana do Enterro 

2006 o “Torneio Quadrangular da 

Semana do Enterro”, organizado 

pelo Núcleo de Futebol da AAAUA. 

Como habitualmente participaram 

as equipas dos “Professores”, 

“Alunos”, “Funcionários da UA” e 

“Antigos Alunos”. Depois de acérri-

mas disputas futebolísticas a equipa 

vencedora foi a dos Antigos Alunos. 

Em segundo lugar ficou a equipa de 

Funcionários da UA, em terceiro 

lugar a equipa dos Alunos e em 

quarto lugar a equipa dos Professo-

res.   

 

(«Antiguinho», nº 23, Outubro 2006, p. 4) 

O Núcleo iniciou as suas activi-

dades de carácter regular em 

Outubro de 1997, ao assegurar a 

utilização de uma hora semanal 

no Pav. Doutor Aristides Hall 

(então às 4ª feiras das 23 às 

24h), o que permitiu arrancar 

com a prática semanal de fute-

bol. A utilização do horário das 

6ª feiras das 19h30 às 20h30, 

assegurado em Outubro de 1998, 

deu um forte impulso para uma 

elevada adesão dos sócios. 

Apesar da normal desistência de 

alguns dos associados que então 

aderiram a esta actividade 

(essencialmente devido às inevi-

táveis lesões próprias da idade 

avançada!!!), é reconfortante 

verificar que o núcleo duro que 

então iniciou esta actividade 

ainda se mantém no activo. Des-

te modo, todas as 6ª feiras conti-

nuam a realizar-se enérgicos 

jogos de futebol entre antigos 

alunos da UA, correspondendo 

estes períodos não  apenas a 

agradáveis momentos de activi-

dade desportiva, mas também 

de divertido convívio, que por 

vezes se prolonga por animados 

jantares. 

É de realçar que desde a sua 

reactivação em 1997, e mesmo  

apesar do período menos feliz 

que a AAAUA atravessou num 

passado recente, as actividades 

regulares do Núcleo de futebol 

nunca foram interrompidas. 

Para além da vontade determi-

nante de um grupo de associa-

dos com o “bichinho do futebol” 

fortemente implantado, para 

esta actividade continuada foi 

também essencial o apoio sem-

pre demonstrado pela anterior 

Direcção, nomeadamente do seu 

Presidente, e mais recentemente 

também da Comissão Directiva. 

A todos o nosso bem haja… 

 

«Antiguinho», nº 23, Outubro 2006, p. 4) 

“...o o núcleo duro que então iniciou 

esta actividade ainda se mantém no 

activo...” 
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a duração de 20 minutos (2 partes 

de 10 minutos). Os jogos das meias 

finais e da final terão duração de 

30 minutos (2 partes de 15 minu-

tos).  Os jogos que terminem empa-

tados no tempo regulamentar 

serão decididos através da marca-

ção de penalidades em modelo de 

morte súbita. 

As equipas participantes deverão 

preferencialmente apresentar 

equipamentos uniformes. Na 

ausência de equipamentos unifor-

mes, as equipas serão identificadas 

e diferenciadas através de coletes. 

As equipas deverão ainda apresen-

tar-se sob a forma de uma designa-

ção, para efeitos de identificação 

da equipa, bem como deverão indi-

car um elemento/ capitão de equi-

pa. 

Será atribuída uma taça à equipa 

vencedora e outra à equipa finalis-

ta. Será ainda  atribuído o título de 

melhor marcador. 

Inscrição de equipas: 

Preencher e enviar o Formulário 

de Adesão para o endereço 

aaaua@ua.pt 

 

(www.ua.pt/aaaua/PageText.aspx?

id=11525) 

A Associação de Antigos Alunos da 

Universidade de Aveiro comemora 

em 2010 o 20º Aniversário. No dia 

10 de Julho, decorrerá o Dia do 

Antigo Aluno da Universidade de 

Aveiro, em cujo programa comemo-

rativo se inclui a realização do Tor-

neio do 20º Aniversário em Futsal, 

no Pavilhão Desportivo Aristides 

Hall, na Universidade de Aveiro. 

As inscrições e participações são 

gratuitas, podendo-se inscrever 

equipas com o mínimo de 5 e um 

máximo de 8 Antigos Alunos da 

Universidade de Aveiro. 

O Torneio acolherá um número 

máximo de 8 equipas, sendo dada 

preferência de participação às equi-

pas que integrem maior número de 

antigos alunos associados da 

AAAUA, e sequencialmente por 

ordem de inscrição. 

A competição decorrerá com um 

modelo de eliminatórias, até deter-

minar a equipa vencedora. O Tor-

neio será composto por dois 

momentos competitivos: sábado de 

manhã (10:30h—12:30h) decorre-

rão os quartos de final, sábado à 

tarde (14:00h—16:00h) decorrerão 

os jogos das meias finais e o jogo 

final. 

Os jogos dos quartos de final terão 

Os finalistas 

RESULTADOS  

 

Meia-Final 

Canaespe, 1—Velhas Glórias, 4 

IEAU “ A ”  Team, 2— Pro League Super UA, 2 

( 2 -3, g.p )  

Final 

Pro League Super UA, 2—Velhas Glórias, 1 

 

Torneio de Futsal do 20º Aniversário da AAAUA 

Na final, a Pro League Super UA, 

que eliminara os representantes 

da Incubadora de Empresas 

(IEAU “A” Team), por 3-2, atra-

vés da marcação de grandes pena-

lidades, encontrou a formação das 

“Velhas Glórias”, que derrotara o 

Cnaespe por 4-1 no jogo da meia-

final. 

O derradeiro embate foi  muito 

equilibrado, tendo a Pro League 

vencido por 2-1, depois de já estar 

a vencer ao intervalo por 1-0 

Pelas Velhas Glórias jogaram: 

Sandro Pinto, Bruno Pinto, Rui 

Pinto, Paulo Fontes e Filipe San-

tos “Xaui”. 

Por seu turno, a equipa campeã,   

a Pro League Super UA, foi repre-

sentada por Daniel Martins, Nel-

son Martins, Alan Costa, Mário 

Seabra, António Silva, Pedro 

Morais, Hugo Canseiro, Hélio 

Gonçalves  e J. Paulo Pereira. 

 

(Arquivo do Núcleo de Futebol) 


