
Foi reativado o Núcleo de 

Futebol da Associação 

dos Antigos Alunos da 

Universidade de Aveiro. 

Os objetivos do núcleo 

são proporcionar a práti-

ca do futebol e criar um 

espaço de encontro e 

convívio entre os antigos 

alunos da UA, através da 

organização de jogos 

com outras associações 

de antigos estudantes e 

com equipas de vetera-

nos de clubes. 

O processo iniciou-se em 

2011, por iniciativa de 

Daniel Martins e Porfírio 

Ramos, que contataram 

cerca de 40 ex-alunos, 

seguindo-se o pedido de 

constituição oficial do 

núcleo e os primeiros trei-

nos em Maio. 

Mas a prática do futebol da 

AAAUA remonta a Outubro 

de 1992, pela mão de Luís 

Patrício. A estreia ocorreu 

no dia 17 desse mês, no 

campo do Bom-Sucesso, 

contra os “antigos” da Uni-

versidade do Minho, tendo 

o encontro terminado com 

o resultado de 0-2. 

Empate gordo com sabor a pouco 

Jogo com a A.D.R. Barreiros, no 

complexo desportivo de S. Jacinto. 

O facto de iniciar o jogo com ape-

nas dez jogadores não inibiu a 

equipa da AAAUA de  se lançar no 

ataque, tentando  a vantagem no 

marcador. Inesperadamente, os 

visitantes marcaram, contra a cor-

rente do jogo. 

Já com a equipa completa, os “antigos” 

chegaram ao intervalo em desvantagem 

(0-1). A segunda parte foi totalmente 

dominada pelos da casa, que, no entan-

to, ao marcarem dois golos na própria 

baliza, em lances fortuitos, acabaram  

por “oferecer” o empate  (3-3) ao Barrei-

ros. 

A AAAUA iniciou o jogo com: Miguel; 

Sá Pereira, Porfírio (cap), Daniel Mar-

tins, Pedro Carvalho; Antunes, Tino, 

Maestro; Vinagre e Pedro Aça, entran-

do também Nelson, que completou os 

11, e Alan, que substituiu Maestro . 

Estreia vitoriosa 
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“Maestro (1) e Nelson (4) marcaram 

pela AAAUA…” 

Estreia vitoriosa 

No primeiro jogo da época e da 
nova fase da vida do Núcleo, a 
equipa da AAAUA deslocou-se 
ao concelho de Leiria, onde 
defrontou e venceu a equipa de 
veteranos da A.D.R. Barreiros. 
 
 
Apesar de uma primeira parte 
equilibrada, durante a qual os 
ataques de ambos os contendo-
res se alternavam, a equipa avei-
rense logrou chegar ao intervalo 
com a vantagem mínima. Na 
segunda metade, a AAAUA impôs 
um ritmo de jogo mais veloz no 
ataque, acabando por destroçar 
as hostes de Barreiros e marcar 
mais 4 golos sem resposta. 
 
O jogo foi disputado no sintético 
da Lagoa, em Casal dos Claros. 
A equipa de arbitragem era com-
posta por Jaime, Rui e Cláudio. A 
equipa da A.D.R. Barreiros, trei-
nada por Albertino, alinhou com: 
Fernando; Claudino, Horácio, 
Paulo Alves e Armindo (cap); 
Leandro, Nélson, Vitinha e Sér-

gio; Vítor Hugo e Sérgio, tendo 
ainda jogado Mónica, J. Alexan-
dre, Cláudio, Bruno, Hélder, Sté-

lio e Zé Luís. 
 
A AAAUA, treinada por Pedro Aça 
e Daniel Martins, também jogado-
res, alinhou com: Pedro Aça; 
Gonçalo, Porfírio (cap), Hilário e 
Carvalho; Daniel, Alan e Mário; 
Nogueira, «Maestro» e Nelson. 
Marcaram: «Maestro» (1) e Nel-
son (4), ambos pela AAAUA. 
Resultado final: A.D.R. Barreiros, 
0 – AAAUA, 5. 
 
No final do jogo, a A.D.R. Barrei-
ros proporcionou aos visitantes 
uma refeição, a chamada 
«terceira parte», momento de 
convívio animado entre os todos 
os elementos das duas equipas. 

Nos arredores de Leiria 

Durante o convívio, o coordenador do Núcleo recebeu uma lembrança  do A.D.R.B. 

Primeiro “onze” da AAAUA: De pé: Maestro, Alan, Pedro Carvalho. M. Lima, Nogueira 

e Porfírio. Em primeiro plano: Hilário, Daniel Martins, Nelson, Gonçalo Santinha e 

Pedro Aça (treinador-jogador) - Foto: D.R. 
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Dupla vitória frente ao Pessegueirense 

A AAAUA venceu a equipa de 

veteranos da J.A. Pesseguei-

rense nos dois encontros reali-

zados entre ambos os grupos. 

No jogo em casa, disputado no 

relvado de Eirol, a AAAUA venceu 

por 5-2. Na primeira parte, os 

visitantes tentaram chegar a um 

resultado confortável, à custa de 

cruzamentos e passes constantes 

para os seus mais velozes avança-

dos. 

Após sofrerem o primeiro golo, os 

antigos estudantes da UA reagi-

ram e passaram a explorar o con-

tra ataque. Com o resultado em 2-

2, no início da 2ª parte, os 

homens de Pessegueiro insisti-

ram no mesmo sistema e acaba-

ram por ser surpreendidos pelos 

contra ataques aveirenses que, 

por três vezes, fizeram a bola 

ultrapassar a linha de jogo. 

Na retribuição da visita, os anti-

gos alunos da UA deslocaram-se 

apo Estádio Municipal de Sever 

do Vouga. Desta feita, a equipa 

aveirense controlou todo o jogo, 

demonstrando uma maior coesão 

e uma melhor condição física que 

os seus opositores. O resultado 

de 1-0 favorável à AAAUA só 

pecou por escasso. 

Em Eirol, os antigos alinharam 

com: Fernando (Pedro Aça); Gon-

çalo (Roque), Porfírio (cap) 

(Sérgio), Arlindo, Pedro Carva-

lho; M. Lima, Daniel Martins, 

Antunes;  Albano, Nelson e 

Hélio. 

Em Sever do Vouga, foram repre-

sentados por: João; Pedro Aça 

(Diogo), Porfírio (cap), Arlindo, 

Pedro Carvalho; M. Lima, Brás, 

Nelson; Roque, Sérgio e Hélio. 

O relvado de Eirol foi o palco do primeiro jogo em casa da AAAUA—Foto: D.R. 

Na presente época, a equipa da 

AAAUA teve dois embates com 

uma equipa de  veteranos de gran-

de nível—o C.F. União de Coim-

bra . 

No primeiro jogo,  realizado em S. 

João de Loure, os unionistas ven-

ceram por 7-3 e no segundo, que 

teve lugar no Estádio  Sérgio Con-

ceição, em Taveiro, voltaram  a 

triunfar, desta feita por 8-4. 

Apesar da superioridade notória 

do conjunto de Coimbra, os anti-

gos bateram-se com galhardia, 

conseguindo, no conjunto doas 

duas partidas, marcar 7 golos. 

No jogo  em casa jogaram: João; 

Gonçalo, Porfírio, Arlindo, Pedro 

Carvalho;  M. Lima, Brás, Antu-

nes;  Diogo, Nelson e Hélio, além 

de Sá Pereira, Bessa, Casca,  

Miguel CR e Roque. Em Taveiro, 

jogaram pela AAAUA: Arlindo; 

Gonçalo, Porfírio, Brás, Bessa;  

Antunes, Daniel Martins, Nel-

son; Tino, Pedro Aça e Miguel 

CR, tendo também jogado Sá 

Pereira e Maestro. 

União de Coimbra de outra galáxia 

U. Coimbra e AAAUA alinhadas, no sintético de S. João de Loure—Foto: D.R. 
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conseguido.   

Depois de uma deslocação a Noguei-

ra da Regedoura, onde não consegui-

mos mais do que um empate pródigo 

em golos (4-4), frente ao também 

A equipa da AAAUA está a pas-

sar pela “fase” dos empates.  

Bons jogos, mas sem resultados a 

condizer.  Por certo, as lesões de 

algumas “pedras” terão a ver 

com este desempenho menos 

estreante Relâmpago Nogueirense, 

c o u b e - n o s  d e f e n d e r  o s 

“pergaminhos”,em casa, contra a 

forte Seleção A.A.V. Norte «As Árvo-

res Morrem de Pé». 

Num jogo muito interessante de 

seguir, os dois contendores revela-

ram~se dignos um do outro, com lan-

ces de boa execução  repartidos pelas 

duas equipas. Todavia, a maior 

juventude da AAAUA não foi capaz 

de derrubar o xadrez montado pelos 

experientes homens do norte, nem 

mesmo depois das substituições dos 

visitantes, acabando o jogo num nulo 

sem golos. 

 A «terceira parte» decorreu anima-

da, no Restaurante Santos, em S. 

Jacinto. 

ONDA DE LESÕES 

A equipa da AAAUA continua numa 

onda de lesões que, quer se queira, 

quer não, afetam o normal rendi-

mento do grupo. De momento, encon-

tram-se 6 atletas no «estaleiro» 

Onda de empates e de lesões 

RESULTADOS DA ÉPOCA 2011-2012 

 

ADR Barreiros, 0—AAAUA, 5, Casal dos Claros, 1/10/2011 

AAAUA, 5-JÁ Pessegueirense, 2, Eirol, 29/10/2011 

JÁ Pessegueirense, 0—AAAUA, 1, Sever do Vouga, 12/11/2011 

AAAUA, 5—CS Luso Venezolano, 1, S. Jacinto, 26/11/2011 

AAVN As Árvores Morrem de Pé, 2—AAAUA, 0, Porto, 10/12/2011 

AAAUA, 3 –  CF União de Coimbra, 7, S. João Loure, 21/1/2012 

CS Luso Venezolano, 2—AAAUA, 1, Grijó, 18/02/2012 

RVFC Nogueirense, 4—AAAUA, 4, Nogueira Regedoura, 24/3/2012 

AAAUA, 0 –  AAVN As Árvores Morrem de Pé, 0, S. Jacinto, 31/3 

CF União Coimbra, 8 –  AAAUA, 4, Taveiro, 14/4/2012 

AAAUA,2—RVFC Nogueirense, 4, S. Jacinto, 19/5/2012 

AAAUA, 3—ADR Barreiros, 3, S. Jacinto, 26/5/2012 

Estamos  na web. Visite-nos! 

https://sites.google.com/site/futebolaaaua/ 

Visita da AAAUA a Nogueira da Regedoura—Foto: D.R. 
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Novo equipamento patrocinado pela 

LojaEnergia.com. Marca: Lacatoni. 


