
Em hora de balanço, pode 
afirmar-se, sem grande 
margem de erro,  que 
esta segunda época do 
Núcleo de Futebol da 
Associação dos Antigos 
Alunos da Universidade 
de Aveiro, depois da reati-
vação,  foi francamente 

positiva. 

Fixámo-nos, para os trei-
nos, no Campus7, que, 
apesar de não permitir 
que a equipa treine fute-
bol de onze,   tem como 
principal vantagem a sua 
localização privilegiada. 
Para a realização dos 
jogos, conseguimos um 
recinto a bom preço—o 
Complexo Desportivo de 
S. Jacinto. A sua localiza-
ção não constitui um obs-
táculo considerável, já que 

a travessia em ferry-boat 
para aquela localidade é 
sempre um motivo de 
curiosidade para as equi-

pas que nos visitam. 

Para os convívios, obtive-
mos, da parte do Restau-
rante Santos, de S. Jacin-
to, um preço reduzido nas 

refeições. 

O grupo também se 
reforçou no que respeita à 
organização, ao incluir no 
Grupo Coordenador cinco 
dos elementos mais ati-
vos, com funções bem 

definidas.  

Por fim, também em ter-
mos desportivos, houve 
uma melhoria considerá-
vel. Em dez jogos,  a 
AAAUA logrou vencer 
por seis vezes, contra ape-

nas dois empates e duas 
derrotas, marcando 25 
golos e sofrendo 14. Muito 

bom! 

Época muito positiva 

Roque o novo timoneiro no Núcleo 

O Núcleo de Futebol da 
AAAUA conta com um 
novo coordenador. Trata-
se do empresário João 
Cunha, conhecido no gru-

po por Roque.  

Para além de João Cunha, a 
restante equipa é constituída 
por Porfírio Ramos, o ante-
rior líder, que fica agora res-
ponsável pela comunicação e 

secretaria,  Daniel Martins, 
que transita da anterior coor-
denação à frente da tesoura-
ria, Mário Lima, que fica 
encarregado pela organização 
dos jogos, e, ainda,  Pedro 
Aça, que será responsável 
pela organização dos treinos, 
continuando a exercer, em 
simultâneo, as funções de 

treinador . 
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NESTA EDIÇÃO: 

Treinamos no Campus7 

 Foste aluno da UA? 

 Gostas de jogar futebol? 

 Queres reviver amizades? 

 

 Junta-te a nós! 

 Aparece ou contata-nos: 

futebol.aaaua@gmail.com 
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Eleito novo grupo coordenador 



acabando por consentir um golo. 

A partir daí, o ritmo de jogo voltou a 
aumentar, só que com mais coração 
do que razão por parte de ambos os 
contendores, terminando a partida 

com o resultado de 3-2. 

A equipa da AAAUA alinhou com 
Vahid; M. Lima, Porfírio (cap), Brás, Sá 
Pereira; Pedro Aça (1), Daniel Martins 
(1), Maestro (1); Nogueira, Carlos e 
Hélio, tendo também jogado Alan, 

Arlindo e Vasco. 

A “terceira parte” decorreu animada, 

Os “antigos” da  UA entraram em 
campo com fome de um resultado 
positivo, frente aos veteranos do 
Relâmpago Nogueirense, equipa teori-

camente acessível.  

Apesar da boa réplica dos nogueiren-
ses, sempre muito disciplinados, 
sobretudo a defender, o jogo come-
çou a correr de feição aos “antigos”, 
que marcaram dois golos sem respos-
ta, adivinhando-se um resultado final 

volumoso. 

No entanto, já a meio da segunda 
parte, a AAAUA “baixou os braços”, 

As coisas não correram bem à 
AAAUA no primeiro jogo  desta épo-

ca, frente ao Paços de Brandão. 

O Paços iniciou o jogo disposto a 
fazer valer o seu maior traquejo. Com 
efeito, na primeira parte, em termos 
de jogo jogado, a equipa da casa supe-

riorizou-se (ligeiramente) à turma 
aveirense, acabando, depois de duas 
ou três falhas “de baliza aberta”, por 
chegar ao golo, antes do intervalo, à 
custa, acrescente-se, de uma inespera-
da perdida de bola em zona 

“proibida”. 

Na segunda metade, a equipa da 
AAAUA apresentou-se mais arruma-
da, pecando apenas na concretização. 
Sem conseguir pontuar, acabou, graças 
a outro “brinde”, por sofrer o segun-

do tento. 

Os “antigos”, num dos seus muitos 
ataques, através de um remate coloca-
do do estreante Carlos, de fora da 
área, marcaram o seu ponto de honra, 
acabando ainda, já perto do final da 
partida, por consentir o terceiro golo, 

num lance de bola parada. 

O Paços de Brandão alinhou com: Rui; 
Rodrigues, Filipe, André Belinha (1), 
Agostinho; Zé Manuel, Sérgio, Pauli-
nho; Gustavo (1), Dias (1) e Guerra, 
tendo ainda jogado Hélder, Januário, 

Neto e Azevedo. 

A AAAUA entrou em campo com 
Miguel; M. Lima, Porfírio (cap), Brás, 
Sá Pereira; Antunes, Daniel Martins, 
Tino; Pedro Aça, Nelson e Carlos (1), 
tendo também jogado Vahid (gr), Cris-

toff, Nogueira e Alex.  

baixou os níveis de concentração, de 
alguma forma por força dos constan-
tes protestos dos adversários, que só 
se acalmaram quando conseguiram, 
muito graças a uma grande penalidade 
“fantasma”, ganhar vantagem no mar-

A formação da AAAUA entrou no 
relvado de S. Jacinto disposta a fazer 
esquecer a derrota sofrida em Paços 
de Brandão, já que atravessa uma fase 
de franca ascensão em termos coleti-

vos. 

Mais velozes do que os visitantes, os 
“antigos” impuseram o seu jogo, 
durante toda a primeira parte, chegan-
do ao intervalo com a vantagem míni-

ma. 

Na segunda parte, a equipa aveirense 

cador. Resultado: 2-3. 

A equipa da AAAUA alinhou com: 
Daniel; M. Lima, Porfírio (cap), Brás, 
Sá Pereira; Diogo, Antunes, Pedro Aça 
(1); Nelson (1), Tino e Hélio, tendo 

também jogado Maestro e Rui Fonte. 

O C.D. Paços de Brandão alinhou 
com: Sérgio (1); Januário, A. Belinha, 
Filipe (1), Henrique; Zé Manel, N. 
Azevedo, Gustavo (1); Paulo, Guerra 
(cap) e J. Norte, tendo ainda entrado 

Hélder e Rodrigues.   

“Antigos” apagaram relâmpagos 

Dois “brindes” ditam vitória adversária 

Exacerbação dos visitantes prejudicou o espetáculo  

“...na segunda parte, a equipa 

aveirense baixou os níveis de 

concentração…” 
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No primeiro jogo da época 
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pouco depois, resultado com que 

terminou o encontro. 

A AAAUA alinhou com: Zé Martins; 
Pedro Carvalho, Porfírio (cap), Brás, 
Sá Pereira; Diogo, Daniel Martins, 
Arlindo; Nelson (1), Pedro Aça e 
Hélio, tendo ainda jogado Nuno, N. 
Brás e Raynieri. O Palmeiras F.C. foi 

representado por: Cubillas; Mingos, 
Barroso (cap), Romão, Babies (1); 
Daniel, Pereirinha; Abílio, Zé Vieira e 
Ferreira, tendo ainda sido utilizados J. 

Ferreira e Peixoto. 

A “terceira parte”, no restaurante 
Santos, foi igualmente disputada “taco-

a-taco”, não se apurando vencedor... 

O jogo, em casa, com os veteranos do 
Palmeiras F.C., de Braga, não fugiu à 
regra, a equipa da AAAUA entrou a 
dominar e, a partir, sobretudo da 
segunda parte, começou a consentir o 
“crescimento” dos adversários. Com 
0-0 ao intervalo, os antigos chegam à 
vantagem por Nelson, ainda na fase de 
domínio, cedendo o empate (1-1), 

Na visita a Nogueira da Regedoura, os 
aveirenses entraram no jogo de uma 
forma aberta, respondendo, taco-a-
taco, às ofensivas do Relâmpago. No 
entanto, ao darem margem de mano-
bra ao meio-campo adversário, foram 
surpreendidos por uma série de lança-
mentos de bolas em profundidade, 
dirigidos aos rápidos avançados 
nogueirenses que, por duas vezes, 
fizeram passar a bola pela linha de 

golo. 

Com a desvantagem de 0-2 ao interva-
lo, os “antigos” retificaram o posicio-
namento no terreno de algumas das 
suas pedras, anulando a manobra ofen-
siva adversária e invertendo completa-
mente a tendência do jogo. Marcaram, 
com naturalidade, dois golos, termi-

nando o jogo com o marcador em 2-2. 

A AAAUA fez alinhar: Pedro Aça (1); 
M. Lima, Porfírio (cap), Brás, Sá Perei-
ra; Nelson (1), Arlindo, Alan; Roque, 

Miguel Cr e Maestro, tendo também 

jogado Marco. 

O RFC Nogueirense alinhou com: V. 

Sousa; Costa, Beto, Quim, Vitinha; J. 
Manuel, Tó-Zé, Litos; Valdemar (1), 
Ernesto e Américo, tendo ainda joga-

do J. Fernando e Martins. 

ção do Palmeiras, que, durante  toda a 
primeira parte se mostrou  “partida”, 
sustendo com muita dificuldade os 

A AAAUA entrou em campo descon-
traída mas determinada, impondo, sem 
grande esforço, o seu ritmo à forma-

ataques aveirenses. Ainda, na primeira 
metade do jogo, os “antigos” chegam 

à vantagem,  

Na segunda parte, a equipa da casa 
mostrou-se mais “arrumada”, não 
conseguindo, apesar disso, anular a 
superioridade dos de Aveiro, nem 
evitar mais dois golos. Resultado final: 

0-3. 

O Palmeiras F.C. alinhou com: João 
Pinto; Pereirinha, Babies, Romão, Min-
guinhos; Barroso (cap), Peixoto, 
Artur, João, Miguel e J. Maia, tendo 
ainda jogado Paulo, Inácio, Adolfo, 

Toni e Zé Dantas. 

A AAAUA foi representada por: 
Roque; M. Lima, Brás, Porfírio (cap), 
Sá Pereira; Marco, Daniel Martins, 
Diogo; Nelson (1), Pedro Aça (1), e 
Hélio, tendo também jogado Enoque 

(1).  

Empatas... 

Reação positiva não evita o empate 

AAAUA vence em Braga no dia em que o Braga ganha a taça da liga 

Os doze vencedores em Braga 
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C.D. Paços de Brandão, 3—AAAUA, 1, Paços de Brandão, 6/10/2012 

AAAUA, 3—R.V.F.C. Nogueirense, 2, S. Jacinto, 20/10/2012 

AAAUA, 3—G.D. Estrelas Vermelhas, 2, S. Jacinto, 17/11/2012 

AAAUA, 2—C.D. Paços de Brandão, 3, S. Jacinto, 5/1/2013 

AAAUA, 1—Palmeiras F.C., 1, S. Jacinto, 2/2/2013 

R.V.F.C. Nogueirense, 2—AAAUA, 2, Nogueira da Regedoura, 23/2/2013 

Palmeiras F.C., 0—AAAUA, 3, Palmeira, 13/4/2013 

AAAUA, 4—G.D. Amador, 1, S. Jacinto, 27/4/2013 

G.D. Estrelas Vermelhas, 0—AAAUA, 3, Grijó, 11/5/2013 

G.D. Amador, 0—AAAUA, 3, Arrancada do Vouga, 1/6/2013 

Vermelhas. 

Com vantagem de dois golos ao intervalo, 
os “antigos” continuaram a pressionar, na 
segunda parte, assegurando o controlo do 
jogo e o terceiro tento. Resultado final: 0-

3. 

O G.D. Estrelas Vermelhas foi represen-

Estádio Municipal de Grijó, em tarde soa-
lheira mas ventosa. Os antigos universitá-
rios de Aveiro, bem posicionados no 
terreno, conseguiram, desde o início da 
partida, o domínio do meio campo, 
“roubando” sistematicamente o esférico 
ao adversário e lançando perigosos contra
-ataques ao último reduto dos Estrelas 

tado por: Virgílio; Cubillas, Robin, Améri-
co, Litos; Valdemar, M. Castro, Nogueira; 
P. Couto, Pimenta e Tino, tendo  ainda 

utilizado Tono, Hélder, Álvaro e Duarte. 

A AAAUA, por seu turno, alinhou com: 
Daniel Pereira; Enoque, Porfírio (cap), 
Daniel Martins, Sá Pereira; Nelson, Diogo, 

Tino; Nogueira, Pedro Aça e Hélio 

Aveirenses é que foram as estrelas 

Esta época, o Núcleo de Futebol da 

AAAUA atribuiu, como lembrança, às 

equipas que nos visitaram, um troféu 

em porcelana, semelhante ao da 

imagem, concebido e produzido na 

empresa Porcel. 

futebol.aaaua@gmail.com 

Jogo em Grijó com Estrelas Vermelhas 

4-1. 

A AAAUA alinhou com: Daniel Pereira; 
M. Lima, Arlindo, Porfírio (cap), Sá Perei-
ra; Nelson (1), Marco (1), Tino; Nogueira, 

Pedro Aça (1) e Hélio (1). 

O GDA fez-se representar por: Sérgio; 
Paulo, Nelson, Ferreira, C. Alberto; M. 
José, Eduardo, C. Tavares; Fonseca e 
Roxo, tendo ainda jogado J. Paulo, Cunha 

e Carlitos. 

2º JOGO 

Em casa, no sintético de Arrancada do 
Vouga, o GDA dispôs os seus jogadores 
num 4-4-2, na expetativa de “tomar con-

ta” do meio campo. 

A equipa do GDA até conseguiu, durante 
os primeiros minutos de jogo, algum equi-

O primeiro encontro com os veteranos 
do Grupo Desportivo Amador decorreu  

em S. Jacinto, numa tarde muito ventosa. 

A formação da AAAUA, posicionada, na 
primeira parte, contra o vento, teve difi-
culdade em organizar o seu jogo, por-
quanto a bola raramente seguia a trajetó-
ria pretendida, perdendo-se, quase sem-

pre, nos pés dos adversários. 

O G.D.A. Tentou explorar essa dificulda-
de do onze da casa e começou a lançar 
contra-ataques, em busca da vantagem. 
Com efeito, num desses contra-ataques, 
na marcação de um pontapé de canto, fez 
0-1, resultado com que se chegou ao 

intervalo. 

Na segunda parte, a AAAUA foi, aos pou-
cos, tomando conta do jogo,  acabando 
por marcar quatro golos. Resultado final: 

líbrio, mas acabou por ceder face à pres-
são dos ex-estudantes, que marcaram três 

golos sem resposta. 

O GDA alinhou com: Sérgio; J. Paulo, 
Nelson, C. Silva, Roxo; C. Tavares,  Fer-
reira, Manuel José (cap), Tónio; Eduardo e 

Roberto, tendo ainda jogado Eduardo. 

A AAAUA alinhou com: Daniel Pereira; 
M. Lima, Porfírio (cap), Arlindo, Sá Perei-
ra; Tino, Daniel Martins, Antunes; Miguel 
CR, Pedro Aça e Nelson, tendo também 

jogado enoque, Marco, Diogo e Hélio. 

Duplo triunfo da AAAUA 

Com o Grupo Desportivo Amador 


