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Síntese de notícias do NFAAAUA—Época 2013-2014 

Galhardete da AAAUA 

fiasse a criação de um torneio 
regional que apurasse equipas 
para as provas europeias orga-

nizadas por aquela instituição. 

Também conseguimos superar 
esse desafio, através da funda-
ção e organização do torneio 
Alumni Norte de Portugal, que 
contou com a participação, 
além da nossa formação, das 
equipas representativas da 
Associação dos Antigos Estu-
dantes da Universidade do 
Minho (AAEUM) e do Instituto 

Politécnico de Coimbra (IPC). 

O segundo lugar neste torneio 
deu-nos acesso à participação 

A época 2013-2014 foi fran-
camente positiva. Para além 
dos jogos convívio com equi-
pas de veteranos, que consti-
tuem sempre um fator de 
motivação e de uma maior 
união do grupo, assistimos, 
com muito gosto, à chegada 
de novos elementos que, 
sem dúvida, vieram fortale-

cer a equipa. 

A organização do I Torneio 
Internacional Alumni UA, no 
início da época,  além de ter 
dado visibilidade à equipa da 
AAAUA,  fez com que a 
University Graduates Foot-
ball Union (UGFU) nos con-

na University Graduates 
Cup, prova que iremos 

disputar na próxima época. 

O reconhecimento, para 
além fronteiras, do nosso 
trabalho e os novos desa-
fios que se aproximam 
pressupõem um maior 
empenho e uma maior 
responsabilização de todos 

os elementos.  

Acreditamos que a nova 
época traga um ainda maior 
ânimo ao Núcleo de Fute-
bol e, por certo, novas e 

maiores alegrias. 



O Núcleo de Futebol da AAAUA 
realizou na tarde do dia 7 de 
setembro, sábado, o I Torneio 
Internacional “Alumni UA”, que 
contou com a participação, além 
da equipa organizadora, da equipa 
da Associação Académica de San-
tarém e da Asociación de Vetera-
nos de Fútbol de la Universidad 

de Oviedo. 

Se, em termos competitivos, a 
“coisa” não correu de feição aos 
da casa, já que perderam o dois 
jogos, o torneio teve, ao nível 
organizativo, um grande êxito, 
merecendo rasgados elogios das 

delegações visitantes. 

Este convívio desportivo, que 
juntou, pela primeira vez no nos-
so País, comunidades de antigos 
alunos universitários em competi-

ção, irá, por certo, dado o seu êxito, 

repetir-se tanto em Portugal como  

por toda a Europa. 

A Universidade de Oviedo foi a 
vencedora do torneio, seguindo-se a 
A. Académica de Santarém e, em 

terceiro, a nossa equipa. 

AGRADECIMENTO DO COORDENA-

DOR DO NÚCLEO DE FUTEBOL 

Um excelente bom dia para todos. 

No balança do primeiro torneio 
Internacional “Alumni UA”, vimos 
por este meio agradecer o generoso 
contributo de todos aqueles que de 
alguma forma proporcionaram que 
este evento fosse um verdadeiro 

sucesso. 

1—A Associação Desportiva e Cul-
tural de S. Jacinto, que disponibilizou 
as fantásticas instalações para a reali-
zação dos jogos e para o jantar con-

vívio; 

2—As equipas convidadas: Asosia-
ción de Veteranos de Fútbol de la 
Universidad de Oviedo, Associação 
Académica de Santarém e o Núcleo 
de Futebol da Associação dos Anti-
gos Alunos da Universidade de Avei-

ro e equipas de arbitragem; 

3- O presidente da Junta de Fregue-

sia de S. Jacinto, Dr. Rui Vaz; 

4—A representante da Reitoria da 
Universidade de Aveiro, Drª Cristi-

na Roque da Cunha; 

5—Patrocinadores do torneio, Revi-
grés, Porcel, Bresimar, Aguesport, 
Danfil, Mercatus, Loja.Energia, Servi-

tis.  

(continua na página seguinte) 
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Na abertura da época 

A equipa da Universidade de Oviedo, vencedora da 1ª edição do nosso Torneio Internacional 

Cartaz: Gustavo Ramos 
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festividades em honra à Senhora das 

Areias, padroeira de S. Jacinto. 

Na primeira metade do jogo, as equi-
pas estiveram equilibradas, com ata-
ques de parte a parte. Num dos ata-
ques dos visitantes, conduzidos ao 
longo da linha lateral, a defesa aveiren-
se parou ao ver a bola ultrapassar o 
limite do jogo, permitindo a desmarca-
ção do avançado palmeirense e a mar-
cação do primeiro tento da partida. 
Na segunda parte, houve um ascen-
dente da equipa aveirense, que, num 
ataque bem desenhado, fez o 1-1, 

resultado que se manteve até ao final. 

A AAAUA alinhou com Daniel Perei-
ra; Enoque, Porfírio, Arlindo, Sá Perei-

ra; Daniel Martins, Paulo Oliveira e 
Diogo; Nelson, Pedro Aça e Tino, 
tendo ainda jogado Sérgio e Maestro. 

Treinador: Pedro Aça. 

O Palmeiras fez-se representar por 
Paulo; Barroso, Romão, Babies, João; 
Pchel, Tony, Artur; Maciel, Miguel e 
Faria, tendo ainda jogado Pereira, 
Peixoto, Inácio, Adolfo, Jorge, Zé 
Manel, Minguinhos e Dantas. Treina-

dor: João Ferreira. 

O jogo foi dirigido pela equipa de 

arbitragem de António Silva. 

A terceira parte decorreu animada, 
como é habitual, no restaurante 

“Santos”. 

A nossa equipa recebeu os veteranos 
do Palmeiras F. C. sob o auspício das 

É desta forma, com a dedicação, o 
empenho e o envolvimento pessoal e 
institucional de todos os parceiros, 
que cada vez mais pretendemos divul-

gar as valências da Instituição que nos 
formou e que representamos—A 
Universidade de Aveiro—bem como 
do que melhor se faz na nossa região, 

a nível industrial, gastronómico e cul-
tural. O meu Muito Obrigado e bem 

hajam. 

João Roque da Cunha 

zavam, em termos de jogo jogado, a 
equipa de Taboeira marcou 2 golos 
em 2 minutos, matando o jogo. Com 
o resultado em 3-1, ao intervalo, os 
antigos universitários nunca mais se 
encontraram, acabando por consentir 
ainda mais um tento na segunda meta-
de do encontro. As equipas alinharam 

com: 

ADT—Artur; António, Didier, Petit, 
Sebastião (cap); Marco, Veloso (1), 

Os Antigos não começaram da melhor 
forma o ano de 2014, tendo perdido 1
-4 com os veteranos da A.D.Taboeira, 
na deslocação a Frossos. Embora os 
números não espelhem o que se pas-
sou em campo, a verdade é que a 
equipa da casa soube defender e anu-
lar, com unhas e dentes, os constantes 
ataques da AAAUA e lançar contra 
ataques perigosos. Com o resultado 
em 1-1, ainda na primeira parte, numa 
altura em que os antigos se superiori-

João Cruz; Pedro Miguel, Cazuza (2) 
e Paulo Santos, tendo ainda jogado 
Vítor, Paulo Carvalhal, Egídio, Chi-
quinho, João Conceição, Quim e 

Samuel (1). 

AAAUA—Daniel Pereira; Mário 
Lima, Porfírio (cap), Marco, Sá 
Pereira; Diogo, Daniel, Antunes; 
Nelson, Pedro Aça (1) e Hélio, ten-
do ainda jogado Arlindo, Alan, Sér-

gio e Nogueira.. 

Senhora das Areias não quis que houvesse vencedor 

Derrota pesada com vizinhos de Taboeira 
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Jogo com o Palmeiras F.C. 

Jogo em Frossos 

 

Em resposta a um apelo do Miguel CR, 
ingressaram na equipa dos Antigos Alunos da 
UA o Jorge Monteiro e o Luís Carlos, 
“Zitó”, sem dúvida, dois excelentes reforços, 

que já participaram nos trabalhos do grupo. 

Saudamos os novos elementos e ficamos a 

aguardar novos ingressos.  

Novos recrutas na equipa 

No “mercado de inverno” 



ma desatenção da equipa da casa, 
permitiu aos visitantes instalarem-se 
no meio campo e lançarem alguns 
ataques perigosos. Porém, no recome-
ço da segunda parte, a AAAUA retifi-

cou a disposição das suas pedras no 
terreno, conseguindo uma crescente 
superioridade, tanto em termos de 

posse de bola como na concretização. 

Pela AAAUA alinharam:  Daniel Perei-
ra; Mário Lima, Porfírio (cap), Arlindo, 
Sá Pereira; Miguel CR, Marco, Antu-
nes; Jorge M., Pedro Aça e Enoque, 
tendo ainda jogado Nogueira, Diogo, 
Daniel Martins e o estreante Hugo 

Teixeira. Treinador: Pedro Aça. 

O Febres S.C. fez-se representar por: 
Celso; Patarra, Luís, Fernando, Fausti-

no, Pascoal (cap), Reis, José Carlos, 
Pedro Hélder, Bruno, tendo também 
jogado César e Hermínio. Treinador: 

Manuel Neto. 

O encontro foi arbitrado por António 

Silva. 

A terceira parte, bem mais equilibrada, 
realizou-se no restaurante Santos, 
com bons acepipes e muita animação, 
onde o fado também marcou presen-

ça. 

No primeiro dia de fevereiro, S. 
Pedro fez uma pausa nos chuveirões 
da época, para a AAAUA poder 
defrontar, em boas condições, no 
relvado de S. Jacinto, os veteranos do 
Febres. Os “antigos” apresentarem-
se em campo com vontade de mar-
car. No entanto, a equipa visitante, 
graças à experiência de alguns dos 
seus elementos, anulava com algum à 
vontade as iniciativas atacantes dos 
aveirenses. A partir de determinada 
altura, ainda na primeira parte, algu-

Jogo em Tondela, no dia do derby 
Tondela vs. Académico de Viseu, com 

os veteranos locais. 

A AAAUA entrou descontraída, no 
seu esquema habitual (4x3x3), cons-
truindo uma série de ataques perigo-
sosne pondo à prova a defesa serrana. 
Num desses ataques, os aveirenses 
inauguraram o marcador. Todavia, 
numa subida da equipa da casa, apa-
rentemente sem grande perigo,  o 
guardião Daniel é enganado e consen-
te um golo daqueles pouco prováveis 
mas que acontecem… Com o resulta-
do em 1-1, ao intervalo, acreditava-se 
que a AAAUA iria dar a volta por 
cima. Mas tal não chegou a acontecer. 
A equipa recomeçou o jogo um pouco 
“partida”, consentindo um aumento da 
frequência dos ataques adversários. 
Mas, pior do que isso foi ter dado 
mais dois “brindes” ao adversário,  ou 
seja, consentir dois golos perfeitamen-
te evitáveis. Os aveirenses reagiram, 
ainda marcando outro golo, mas já era 

tarde. Resultado final: 3-2. 

Registo para a excelente exibição do 
guarda-redes adversário, para uma 
“finta épica” que saiu dos pés do nos-
so lateral esquerdo Sá Pereira e, ainda, 

para a boa arbitragem de João Matos. 

O C.D. Tondela alinhou com: Brás; 
Fernando, J. Paulo (cap), J.P. Antunes, 
Paulo Torres; Luís, Freixo, Renato, 
Bruno; Amadeu e Tó, tendo ainda 
jogado Daniel, Febras, Pedrosa e 

Stromberg. 

A AAAUA foi representada por 
Daniel Pereira; Mário Lima, Porfírio 
(cap), Arlindo, Sá Pereira; Marco, 
Daniel Martins, Antunes; Nelson, 
Pedro Aça e Tino. No início da segun-
da parte, entraram Enoque e Jorge M., 

a nova aquisição. 

A terceira parte decorreu num restau-
rante do centro da cidade. Em 
ambiente de amizade, depois de servi-
da a sopinha de feijão e a carne assada 
com batatinhas, o capitão da AAAUA 
recordou a figura de Alberto Figueira 
e Costa, um antigo futebolista do C.D. 

Tondela, que, em terras aveirenses, se 
distinguiu pela sua ação em prol do 

associativismo. 

A comitiva aveirense, liderada por 
Roque da Cunha, acabou por regres-

sar a casa, um pouco mais tarde do 
que o habitual, em virtude das condi-
ções atmosféricas, com muito nevoei-
ro e alguma chuva, que determinaram 
uma viagem, praticamente, a passo de 

caracol... 

Vitória com o Febres 

Resultado enganador 

“… a equipa visitante… anulava 

com algum à vontade as iniciativas 

atacantes dos aveirenses...” 
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No sintético de Tondela 

De regresso a S. Jacinto 

“…. a AAAUA retificou a 

disposição das suas pedras no 

terreno,…” 
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Antes da partida, foi respeitado um 
minuto de silêncio em memória de 
Hélder Castanheira, funcionário da 

UA, recentemente falecido. 

A equipa da AAAUA, consciente da 
boa organização da equipa de Taboei-
ra, tentou, desde cedo, surpreender 
os visitantes, através de ataques bem 
construídos, falhando, no entanto, na 
concretização. Por sua vez, a A.D. 

Taboeira, sempre que recuperava a 
bola, lançava contra ataques rápidos 
sobre a área dos “antigos”, embora, 
em regra, anulados sem grande dificul-
dade. Ainda na primeira parte, os da 
casa chegam à vantagem, justificando a  
superioridade ofensiva. No entanto, 
pouco tempo depois, num “balão” 
vindo da lateral, o esférico bate no 
travessão e ressalta para os pés de um 
avançado taboeirense que, à boca da 

baliza, faz o 1-1, resultado que se man-

teve até ao intervalo. 

Na segunda parte, o jogo baixou um 
pouco de ânimo, continuanto a 
AAAUA a exercer o seu domínio, 
ainda que inconsequente,, e a A.D.T. a 
tentar explorar o contra ataque. Com 
efeito, numa subida ao meio campo 
estudantil, a bola disparada do meio da 
rua por um visitante acerta, uma vez 
mais, no travessão e acaba por ultra-
passar a linha de golo depois de ressal-
tar nas costas do estreante Luís, guar-
da-redes da AAAUA. Antes do final, 
os “antigos” fazem 2-2, através de uma 
grande penalidade, resultado com que 

terminou o jogo. 

A AAAUA alinhou com: Luís; Mário 
Lima, Porfírio (cap), Arlindo, Sá Perei-
ra; Antunes, Daniel,  Marco; Jorge, 
Pedro Aça e Miguel CR, tendo tam-

bém jogado Alan (1) e Nelson (1). 

Por seu turno, a A.D. Taboeira ali-
nhou com: Artur; António, Laranjeira, 
Sebastiâo, Petit; Didier, Marco (cap) 
(1); Veloso, Quim, Chiquinho e Cazu-
za, tendo ainda jogado Paulo, Pedro 
Miguel (1), João Conceição, João Cruz, 

Rato, Mário, Gomes e Egídio. 

Como habitual, houve animado jantar 

convívio no restaurante Santos.  

da casa carregaram e, logo de 
seguida, ganharam uma grande 
penalidade, algo forçada, que lhes 
deu o 2-0. Praticamente só depois 
dos 3-0 é que a AAAUA reagiu, 
tentando dar a volta ao resultado. 
Com efeito, ainda antes do inter-
valo, conseguiu o seu primeiro 
tento e, no retomar da 2ª parte, 
reduziu para 3-2.  Contudo, ape-
sar de ter recuperado o ânimo 
para o jogo, a equipa dos “antigos” 
nunca mais se encontrou, come-
tendo algumas falhas e permitindo 
que o adversário avolumasse o 

marcador. Resultado final: 6-3.  

A A.R. Casaense alinhou com: 
Formiga; Pedro, Silva (2), Luís, 
Diogo; Nuno, Henrique, Leitão 
(3), Armando, Gomes e Zé-Tó, 
tendo ainda jogado Caracol e 

Vítor. 

Este jogo teve dois  períodos dis-
tintos, um nos vinte minutos ini-
ciais da partida, em que a equipa 
da AAAUA foi igual a si própria, 
procurando, com determinação, a 
vantagem no marcador; outro, a 
partir do primeiro golo casaense, 
fruto de um lance infeliz de um 
dos nossos jogadores, que passou 

a bola a um avançado adversário. 

Animados pelo primeiro tento, 
“caído do céu”, e perante um 
certo aturdimento aveirense, os 

Pela AAAUA alinharam: Luís; 
Mário Lima, Porfírio, Brás, Sá 
Pereira; Marco, Daniel Martins, 
Miguel CR (1); Jorge, Pedro Aça e 

Mané (2), tendo também  

jogado Roque. 

Arbitrou Orlando Melo, auxiliado 
por Lucas Santos e Henrique 
Lopes.  A “terceira parte” decor-
reu, em ambiente descontraído,  

no Restaurante 27, em Coimbra.  

Empate com Taboeira soube a pouco 

AAAUA deu-se mal com os ares (de Casais) do Campo 

“Animados pelo primeiro tento, 

‘caído do céu’,… os da casa 

carregaram…” 
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No complexo desportivo de S. Jacinto 

Na visita à A.R. Casaense 

“...apesar de ter recuperado o 

ânimo para o jogo, a equipa dos 

“antigos” nunca mais se 

encontrou…” 



uma quase perfeita sincronia entre os 
setores, tendo, desde cedo, tomado 
conta do meio campo e do jogo. Ape-
sar da boa organização defensiva dos 
visitantes, os aveirenses, que já ven-
ciam por 5-0 ao intervalo, lograram 
rematar com êxito por seis vezes, 
cabendo quatro ao inspirado ponta de 

lança Miguel C.R. 

Boa arbitragem da equipa constituída 
por António Silva, Ricardo Fernandes 

e Paulo Silva. 

A AAAUA alinhou com: Vahid; Mário 
Lima, Porfírio (cap), Brás, Sá Pereira; 
Antunes, Marco (1), Daniel; Jorge M., 
Miguel CR (4) e Nogueira, tendo tam-
bém jogado Arlindo (1), e Pedro Aça 

(jogador-treinador). 

O C.D. Tondela jogou com: Filipe; 
Fernando, João Paulo (cap), Pedrosa, 

Paulo Torres; Freixo, Luís Costa, João 
Matos; Stromberg, Renato e José 

Amadeu. 

Foi, sem dúvida, um bom teste com 
vista à participação no 1º Torneio 
Alumni Norte de Portugal, que servirá 
de apuramento para as provas euro-
peias organizadas pela University Gra-
duates Football Union—a University 
Gratuates Champion Cup  e a Univer-

sity Graduates Cup. 

Os “antigos” apresentaram, frente 
aos veteranos do Tondela, um futebol 
de bom nível, com um esquema de 

jogo assente no habitual 4x3x3, com 

Os antigos alunos estudaram bem a 
lição (do último jogo) e fizeram uma 

primeira parte de nível elevado, com 
lances de bom recorte técnico, um 
posicionamento inteligente no campo 
e um grande sentido de entreajuda. 
Os golos foram surgindo com naturali-
dade para os visitados, sem resposta 
capaz por parte dos casaenses. No 
entanto, já na segunda parte, a pressão 
dos aveirenses baixou e a organização 
foi um pouco abalada, sobretudo a 
partir de uma série de manifestações 
quezilentas por parte de alguns dos 
visitantes . A vantagem de 4-0 dos ex-
universitários foi, nesse período, redu-
zida para 4-2, resultado com que ter-

minaria a partida. 

A AAAUA alinhou com: Daniel Perei-
ra; Enoque, Porfírio (cap), Marco, Sá 
Pereira; Mário Lima, Antunes, Tino 

(1); Jorge, Ricardo (1)  e Nogueira (1), 
tendo ainda jogado Arlindo (1), que 
rendeu Marco, lesionado, Pedro Aça e 
Roque, respetivamente, para os luga-
res de Jorge e Nogueira. Treinador: 

Pedro Aça. 

A A.R. Casaense fez-se representar 
por: Kitó; Silva (cap), Luís Russo, 
Caracol, Paulo Gomes; Flávio, Nuno, 
Armando; Abreu (1), Luís Bentes, 

Henrique (1). 

Boa arbitragem da equipa constituída 
por António Silva, Ricardo Fernandes 

e Paulo Silva. 

A “terceira parte” decorreu no res-
taurante Santos, em ambiente de ami-

zade. 

meio campo, lançavam-na, através de 
pontapés longos, para a corrida do 
veloz ponta de lança César. A estraté-
gia resultou, por duas vezes, na pri-
meira metade do jogo, com resultado 

em 2-1 ao intervalo. 

Na segunda parte, os «antigos» toma-
ram algumas cautelas, ao nível defensi-
vo, mas surpreendentemente, o endia-
brado César conseguiu ainda marcar 

Depois da goleada, por 4-1, em casa, 
nada faria esperar as dificuldades que 
os «antigos» iriam enfrentar, no novís-
simo estádio de Febres, perante os 

veteranos locais. 

Os auri-negros de Febres estudaram 
bem a lição e definiram uma estratégia 
para «vingar» a derrota de S. Jacinto. 
Assim, sempre que recuperavam a 
bola, quer na zona da defesa, quer no 

mais dois golos. 

Todavia, quando, sobre o minuto 90, 
tudo já parecia perdido para os avei-
renses—com o resultado em 4-2 para 
os da casa—numa reviravolta espeta-
cular e inédita, os antigos universitá-
rios lançaram-se em bloco no ataque 
e, no curto período de compensação, 
marcaram 3 golos de rajada, fixando o 

resultado em 5-4. 

(continua na página seguinte) 

Super Miguel faz “poker” 

Desta vez foi o Casaense que estranhou os ares do mar 

Reviravolta histórica no resultado 

“Foi, sem dúvida, um bom teste 

com vista à participação no I 

Torneio Alumni Norte de Portugal” 
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Vitória da AAAUA em S. Jacinto 

Goleada ao Tondela 

Mais uma vitória no último jogo com clubes 
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O I Torneio Alumni Norte de Portugal foi criado para proporcionar o 

convívio desportivo entre equipas constituídas por antigos universitários. 

Na fundação desta competição estiveram a Associação dos Antigos Alunos 
da Universidade de Aveiro (AAAUA), Associação dos Antigos Estudantes 
da Universidade do Minho (AAEUM) e o Instituto Politécnico de Coimbra 

(IPC), que também participam na primeira edição do Torneio. 

CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS 

Febres S.C.: Gilberto; Simão, Patarra, 
Carlos Lote, Mário Bruno, Reis, Gil, 
José Carlos; César (4) e Carlos San-

tos, tendo ainda jogado João Duarte, 
Hermínio, Faustino, Teté, Hélder e 

Hernâni. 

A AAAUA alinhou com: Vahid; Mário 

Lima, Porfírio, Brás, Zitó (1); Daniel 
Martins, Marco, Antunes; Jorge M. (1), 
Miguel CR e Enoque (2), tendo ainda 

jogado Pedro Aça (1) e Rui Martins.  

ram impor uma maior velocidade ao 
jogo. Os aveirenses, sem jogadores no 
banco, acabaram por ceder o cansaço 
e permitir mais dois golos. Resultado 

final: 1-3. 

Jogaram pela AAAUA: Vahid; Dias, 
Porfírio, Marco, Sá Pereira; Alan, 
Antunes, Enoque; Jorge M., Pedro Aça 

(1) e Zitó. 

Pelo Politécnico alinharam: Filipe Reis; 

Neste jogo, a AAAUA tinha possibili-
dade de roubar a liderança ao Politéc-
nico, que, na jornada inaugural, goleara 

o Minho por 6-0. 

Na primeira metade da partida, houve 
equilíbrio, com oportunidades de par-
te a parte. Já com o resultado, ao 
intervalo, favorável aos visitantes por 
1-0, na sequência de uma grande pena-
lidade contestada pelos da casa, os 
representantes do Politécnico decidi-

João Dias, Paulo Soares, Santos, 
Moreira; Miguel Marques, Pedro Men-
des (1), Cordeiro (1); Cardoso, Rui 
Pedro e Francisco Mendes (1), tendo 
ainda jogado “Raquete”, José Miguel e 

Victor Sá. 

Apesar de algumas decisões não 
terem sido aceites pacificamente, a 
arbitragem da equipa constituída por 
António Silva, Ricardo Fernandes e 

Paulo Silva foi positiva. 

Enquanto houve pernas... 
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I Torneio Alumni Norte de Portugal 

No primeiro  jogo com Politécnico  

entre as duas formações. 

O jogo, a contar para o Torneio Alumni 
Norte de Portugal, correu de feição aos 
aveirenses, pese a boa réplica dos 

A equipa da AAAUA voltou à cidade dos 
arcebispos para defrontar a sua congé-
nere da Universidade do Minho, vinte e 
um anos depois do último encontro 

minhotos. 

Com efeito, durante toda a primeira 
parte, apesar das inúmeras jogadas de 
ataque protagonizadas pelos visitantes, o 
resultado manteve-se nulo, graças à boa 
organização da defesa e do meio campo 
bracarense que, sempre que podia, con-
tra-atacava com algum perigo. Só aos 48 
minutos de jogo, é que, numa jogada de 
bola parada, o central aveirense Brás 
subiu até à área adversária e fez, de 
cabeça, o primeiro tento da partida, para 
os de Aveiro. Com o ânimo em alta, os 
aveirenses pressionaram e, aos 60 minu-
tos, chegaram aos 2-0, por intermédio 
de Jorge M.. Seguiu-se um período de 
cerca de um quarto de hora, de 
“tréguas”, muito bem aproveitado pelos 
da casa que, numa das suas subidas à 

baliza de Vahid, fizeram 1-2.. 

(Continua na página seguinte) 

Vitória no Minho 

Reencontro após 21 anos de interregno 



RESULTADOS DA ÉPOCA 2013-2014 

 

AAAUA, 1—AVF Universidad de Oviedo, 4, S. Jacinto, 7/9/2013 

AAAUA, 0—A.A. Santarém, 1, S. Jacinto, 7/9/2013 

AAAUA, 1—Palmeiras F.C., 1, S. Jacinto, 5/10/2013 

A.D. Taboeira, 4—AAAUA, 1, Frossos, 4/1/2014 

C.D. Tondela, 3—AAAUA, 2, Tondela, 18/1/2014 
AAAUA, 4—Febres S.C., 1, S. Jacinto, 1/2/2014 

AAAUA, 2—A.D. Taboeira, 2, S. Jacinto, 29/3/2014 

A.R. Casaense, 6—AAAUA, 3, Casais do Campo, 12/4/2014 

AAAUA, 4—A.R. Casaense, 2, S. Jacinto, 26/4/2014 

AAAUA, 6—C.D. Tondela, 0, S. Jacinto, 31/5/2014 

Febres S.C., 4—AAAUA, 5, Febres, 14/6/2014 

AAAUA, 1—I.Politécnico Coimbra, 3, S. Jacinto, 5/7/2014 

AAEU Minho, 1—AAAUA, 4, Braga, 12/7/2014 

AAAUA, 1—AAEU Minho, 0, S. Jacinto, 19/7/2014 

I. Politécnico Coimbra, 3—AAAUA, 2, Coimbra, 26/7/2014 

minuto 90. 

A AAAUA alinhou com: Vahid; Dias, Por-
fírio (cap), Arlindo, Sá Pereira; Alan, Mar-
co, Diego; Jorge, Miguel CR e Enoque, 

Os “antigos” da UA receberam e vence-
ram os do Minho por 1-0, em jogo a con-
tar para o Torneio Alumni Norte de Por-

tugal. 

Na 2ª mão, os bracarenses utilizaram um 
antídoto (quase) eficaz para anular os 
aveirenses. Apresentaram –se com o 
meio campo superpovoado, logrando 
conter os ataques da AAAUA e contra-
atacar com mais facilidade. O jogo, com 
apenas duas ou três oportunidades para 
ambos os contendores , apenas foi 
desempatado por um pontapé bem colo-
cado de Rui, já praticamente sobre o 

tendo também jogado Rui (1), Pedro Aça 

e Ricardo. 

Boa arbitragem da equipa liderada por 

António Silva. 

Jogo muito equilibrado 

futebol.aaaua@gmail.com 

Apesar da vitória da AAAUA 

A equipa da casa, recheada de bons exe-
cutantes, fazia circular a bola e lançava 
sistematicamente a bola para a corrida 
dos seus pontas-de-lança, na expetativa 
de um desaire ou desatenção da defesa 
aveirense. Só que os visitantes, com a 
“casa” bem arrumada, iam anulando os 
ataques do Politécnico e, de posse do 
esférico, contra-atacavam, tentando sur-
preender a defesa coimbrã. Numa dessas 
subidas, os aveirenses chegaram à vanta-

gem. 

A partir desse momento, o juiz  da parti-
da pôs a descoberto toda a sua incompe-
tência, “arrancando” quatro grandes 
penalidades, todas muito duvidosas, das 
quais, refira-se, três a favor do Politécnico 

e uma a favor de Aveiro. 

De louvar a atitude da equipa aveirense 

No campo da Escola Agrícola de Coim-
bra, assistiu-se a um jogo bem disputado 
entre a equipa do Politécnico daquela 
cidade e a dos Antigos alunos da UA. 
Todavia, a atuação desastrosa da equipa 
de arbitragem, com uma série de erros de 
palmatória, foi altamente perniciosa, pre-
judicando o espetáculo e desvirtuando o 

resultado. 

que, apesar de colocada à força em des-
vantagem no marcador, tentou sempre, 
mesmo em inferioridade numérica, lutar 

pela vitória. 

Representaram a AAUA: Vahid; Dias, 
Porfírio (cap), Brás, Sá Pereira; Rui, Daniel 
Martins, Marco; Miguel CR, Alan e Tino, 
tendo também jogado Jorge M., e Pedro 

Aça. 

Resultado ao intervalo: 1-1. Resultado 

final: 3-2. 

Penalties fantasmas desvirtuaram resultado 

Arbitragem desastrosa no último jogo da época 

Vitória no Minho (continuação da pág. anterior) 

Por momentos, a formação do Minho acredi-
tou que podia virar o resultado. Só que, num 
dos seus ataques, perderam  a bola para João 
Lourenço, que, numa corrida desenfreada 
pelo corredor esquerdo, chegou à área braca-
rense e disparou com êxito para o 3-1. Este 
golo aveirense pôs ponto final à resistência da 
equipa do Minho, que, a 3 minutos do final, 
ainda sofreu um quarto tento, através de um 

surpreendente “balão” do lateral Sá Pereira. 

A AAAEUM alinhou com: João Soares; Eduar-
do, Bruno, João Pereira (1), Paulo; José Ribei-
ro, Pedro Arantes, Costa; Filipe Carvalho, 
Filipe Oliveira (cap) e António Sousa, tendo 
também jogado José Carvalho, Pedro Pinto e 

Jorge. 

A AAAUA alinhou com: Vahid; Dias, Porfírio 
(cap), Brás (1), Sá Pereira (1); Antunes, Daniel 
Martins, Marco; Jorge M. (1), Pedro Aça e 
Enoque, tendo ainda jogado os estreantes 

Ricardo, Diego e João Lourenço (1). 


