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Síntese de notícias do NFAAAUA—Época 2014-2015 

O NFAAAUA EM NÚMEROS 

sity Graduates Champions 
Cup. Assim nasceu  o Torneio 
Alumni Norte de Portugal, 
também promovido pelo grupo 
desde a época 2013-2014. 

 

MAIOR PRESTÍGIO E MAIO-
RES RESPONSABILIDADES 

Sem apoios institucionais, a 
equipa, que conta apenas com 
a quotização dos seus elemen-
tos e com alguns apoios pon-
tuais de empresas da região, 
tem divulgado o nome da 
AAAUA, da UA e de Aveiro 
por todo o País e também em 
Espanha. De realçar a presença, 
em Barcelona, na final da Uni-
versity Graduates Cup, que 
deu ao grupo uma grande visi-
bilidade, aumentando, natural-
mente o seu prestígio. 

Ao cabo destes quatro anos, os 
seus elementos dirigentes sen-
tem-se orgulhosos pelo nível a 
que o grupo chegou e, ao mes-
mo tempo, revelam-se anima-
dos para diversificar a sua ação, 
nomeadamente, para colaborar 
na dinamização do “desporto-
rei” entre a comunidade acadé-
mica aveirense, em particular, 
entre os estudantes, através da 
organização de competições 

O gosto pela prática do 
futebol e a passagem (e gos-
to) pela Universidade de 
Aveiro (UA) foram as duas 
referências-chave dos ele-
mentos que, em 2011, deci-
diram fundar este grupo. 

Na altura, a inclusão deste 
na Associação dos Antigos 
Alunos da Universidade de 
Aveiro (AAAUA) aconteceu 
de uma forma natural e lógi-
ca, já que a totalidade dos 
fundadores eram antigos 
alunos da UA. 

Ao longo destes quatro anos 
de atividade interrupta, o 
grupo realizou treinos sema-
nais e um total de 48 jogos, 
tanto com equipas de insti-
tuições de ensino superior 
como de clubes e organizou, 
em 2013, o I Torneio Inter-
nacional Alumni UA. 

Na sequência da realização 
deste torneio, a University 
Graduates Football Union 
(UGFU), entidade sedeada 
em Barcelona, confiou-lhe a 
organização de um torneio 
ou liga regional que servisse 
de apuramento para as duas 
competições europeias por 
ela  promovidas, a University 
Graduates Cup e a Univer-

internas e no apoio técnico 
à equipa representativa da 
UA. 

Para estes novos desafios e 
responsabilidades, o grupo 
precisa de encontrar uma 
forma mais ágil e autónoma 
de se organizar, esperando, 
da UA, algum  apoio logísti-
co, como transportes, salas 
de reunião, equipamentos 
desportivos e lembranças 
institucionais. 

Os responsáveis já traba-

lham nesse sentido, aguar-
dando-se que o futuro do 
grupo seja definido em 
setembro próximo. Um 
futuro risonho, como todos 
esperamos. 

O N.F. da AAAUA e os Arquitectos de Barcelona, finalistas da edição 2014-2015 da University Graduates Cup—Foto: D.R. 

Ao cabo de quatro épocas de atividade 

Dados fornecidos por Daniel Martins 



A AAAUA, apesar de vencida, 
bateu-se valentemente com a 
equipa de ex universitários de 
Oviedo, naquela que foi a sua 
primeira deslocação ao estrangei-
ro. Com efeito, apesar do desgas-
te provocado por uma viagem em 
automóvel de várias centenas de 
quilómetros, a turma aveirense 
apresentou-se no Estádio Univer-
sitário de San Gregório, disposta 
a honrar a UA, frente a um adver-
sário com maior traquejo—
recorde-se que foi o vencedor da 
University Graduates Cup 2013-
2014—que conta nas suas fileiras 
com alguns antigos craques do 
futebol oviedense. 

A equipa da casa tentou, desde os 
primeiros momentos, construir as 
suas jogadas, bem delineadas e 
sempre muito precisas, na expeta-
tiva de chegar cedo à vantagem. 

Só que os aveirenses, sempre 
atentos, conseguiram anular os 

constantes ataques dos da casa. Foi só 
na segunda parte, que numa situação 
de uma certa confusão, em que a 

AAAUA esteve momentaneamente 
reduzida a 10 elementos, que Ovie-
do chegou à vantagem, num ataque, 
acrescente-se, em que um dos avan-
çados asturianos estava posicionado 
em fora de jogo. 

Apesar do resultado não ter sido 
positivo, os representantes da 
AAAUA bateram-se com galhardia, 
revelando um elevado sentido cole-
tivo. 

A AVF Uni Oviedo alinhou com: 
Luis Mori; Aser, Ablanedo, Nacho 
Cabal, Manel; Adrian Pintado, R. 
Pedreira; Mikel, Entrialgo e Jani, 
tendo ainda jogado Juan Nieto, 
Angel Bernal e Manu. 

Por seu lado, a AAAUA apresentou-
se em campo com: Vahid; L. Dias, 
Porfírio, Brás, Sá Pereira; Daniel 
Martins, Mário Lima, Antunes; Jorge 
M., Pedro Aça e Miguel CR, tendo 
também jogado Roque.  

Derrota tangencial na deslocação às Astúrias 
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Na abertura da época 

As duas equipas, antes do início da partida  

Os doze “guerreiros” que se deslocaram às Astúrias 

A nova época desportiva do Núcleo de Futebol da AAAUA foi 
oficialmente aberta no dia 12 de setembro (de 2014), com um 
jantar convívio, no restaurante Abílio dos Frangos. 

Em ambiente descontraído,  com muito humor e alegria, atletas 
e responsáveis conviveram e deliciaram-se com os diversos 
acepipes, entretanto, servidos. 

Só foi pena que o números de “antigos” presentes estivesse um 
pouco aquém do esperado.   

Jantar convívio no Abílio dos Frangos 
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quanto à forma de jogar da equipa 
oponente, o jogo iniciou-se em toada 
lenta, na busca do melhor caminho 
para a baliza adversária. Todavia, cedo, 
os antigos universitários tomaram 
conta da partida, impondo a sua maior 
capacidade organizativa. 

O domínio aveirense foi total e os 
golos foram surgindo com naturalida-
de. 

Apenas a uns minutos do fim, quando 
o cansaço se apoderou dos homens da 
casa, a formação frossense deu um ar 
da sua graça, lançando uma série de 
ataques, embora sem efeitos práticos. 
Resultado final: 5-0. 

Pela AAAUA alinharam: Vahid; L. Dias 
(2), Brás, Porfírio (cap), Sá Pereira; 
Nelson, Diego (1), Daniel Martins; 
Jorge M., Pedro Aça (1), e Zitó, tendo 
ainda jogado Rui Fonte (1) e Hélio 
Guilherme.. 

Pelo G.D. Beira-Vouga, alinharam: 
Luís; Nuno Silva, Laranjeira, Marco, 
Jorge Seixas; Pena, Zé Santos, Grilo; 
Pita, Lasca (cap) e Hugo, tendo ainda 
jogado Rui, Carlos Nogueira, Paulo 
Santos, Nuno Costa e Miguel 
“Cigano”. 

Boa arbitragem conduzida por Carlos 
Bastos, de Albergaria-a-Velha. 

“Terceira parte” animada, n’O Santos. 

Na tarde soalheira e inesperadamente 
quente do dia 25 de outubro, a equipa 
da AAAUA recebeu no complexo 
desportivo de S. jacinto, os veteranos 
do G.D. Beira-Vouga, de Frossos. 

Sem referências, de parte a parte, 

com que terminou o encontro. 

A AAAUA alinhou com: Vahid; L. 
Dias, Brás, Porfírio (cap), Sá Pereira; 
Mário Lima, Bruno, Miguel CR; Jorge 
M., Pedro Aça (1) e Ricardo (1), 
tendo também jogado Hélio e 
Roque. 

O Tenente Valdez fez-se represen-
tar por: Oliveira; Pedro Ramos (1), 
Tiago Belgrano (cap), Hugo, Hélder; 

Uma vez mais, a AAAUA entrou em 
campo sem qualquer referência 
sobre o seu opositor, desta feita, o 
Centro Escolar Republicano Tenen-
te Valdez, clube centenário de Lis-
boa. Daí que o jogo se tenha inicia-
do com algumas cautelas de parte a 
parte. No entanto, desde o começo, 
os visitantes demonstraram um 
grande sentido coletivo e, aos pou-
cos puseram em prática alguns dos 
seus trunfos. Apercebendo-se de 
uma certa dificuldade defensiva dos 
médios aveirenses, apostaram em 
lançar os seus ataques pela ala direi-
ta, tentando progredir no terreno à 
custa de pontapés longos a solicitar 
a corrida dos seus rápidos pontas de 
lança. 

Ao intervalo, com o marcador nega-
tivo (1-2), a AAAUA retificou o 
posicionamento de alguns dos seus 
atletas e o domínio do jogo, passou, 
aos poucos, para os da casa, que 
chegaram aos 2-2. 

Nos minutos finais, numa jogada 
contestada pela AAAUA por posi-
cionamento irregular de um avança-
do lisboeta, o Tenente Valdez che-
gou à vantagem—3-2—resultado 

Vasco (1), Quim, Rocha; Pedro, 
Fernando (1) e Mário Matias. 

Boa arbitragem do trio constituí-
do por Ricardo, Paulo e Rodrigo. 

A “terceira parte”, realizada, 
como habitualmente, no restau-
rante O Santos, constituiu uma 
exemplar jornada de convívio e de 
boa disposição. 

Vitória gorda com Beira-Vouga 

Equilíbrio instável 
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Primeiro  jogo em casa 

Jogo com Tenente Valdez 



A equipa da AAAUA realizou um convívio de 
Natal, no dia 19 de dezembro (de 2014). 

O encontro, que incluiu uma refeição, realizou-se 
no Recanto da Rosa, em Aveiro, e juntou, à volta 
de uma mesa farta, responsáveis e jogadores, em 
ambiente de muito boa disposição. 

Treinos em Esgueira 
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Os veteranos do G.D. Beira-Vouga 
quiseram mostrar, em casa, que, afinal, 
não eram inferiores aos antigos uni-
versitários e adotaram uma estratégia 
algo invulgar que, se por um lado, 
prejudicou completamente o espetá-
culo, por outro, evitou-lhes nova der-

rota. 

Com efeito, o uso sistemático do jogo 
aéreo, sempre com a bola bombeada, 
através de centros e passes longos, 
tornou a partida algo semelhante a um 
jogo de pingue-pongue, perturbando 
os aveirenses, que se limitaram a res-
ponder mecanicamente, sem discerni-
mento para organizar as suas habituais 
(e letais) jogadas. Apesar disso, ainda 
conseguiram marcar por duas vezes, 
mas viram um dos tentos anulados 
por obséquio de um dos fiscais de 
linha, que se mostrou, nas suas inter-
venções, sempre fiel às cores da equi-
pa da casa. 

O Beira-Vouga empatou, na segunda 
parte, terminando o jogo com o resul-
tado de 1-1. 

O G.D. Beira-Vouga alinhou com: 
Luís; Nuno Silva, Marco Cruz, Luís 
Pinho, Jorge Seixas; J. Santos “Shakin”, 
Paulinho, A. Grilo; Paulo, A. Lasca 

(cap) e João Pita, tendo ainda jogado 
Rui Branco, A. Oliveira, Laranjeira, 
Pedro, Carlos, Pena, Mário, Hugo, 
Marco Pinho, Eduardo, Nuno Costa, 
Albano e Miguel “Cigano”. Treinador: 
Ricardo Fernandes. 

Pela AAAUA alinharam: Vahid; L. Dias, 
Porfírio (cap), Hilário, Sá Pereira (1); 
Mário Lima, Daniel Martins, Antunes; 
Jorge M. Pedro Aça e Zitó, tendo 
ainda jogado Brás, Hélio Gonçalves e 
Hélio Guilherme. 

A “terceira parte” teve lugar no edifí-
cio da Escola do 1º Ciclo local, onde 
os visitados preparam uma deliciosa 
carne de porco à alentejana e muitas 
outras iguarias, de “comer e chorar 
por mais”. 

Durante o repasto, as duas equipas 
cantaram os “parabéns a você”, em 
homenagem ao clube frossense, que 
completou 45 anos de existência no 
primeiro dia de dezembro.   

Empate num jogo muito pingue-pongueado 

Esta época 

No sintético de Frossos 

Uma das novidades da presente 
época desportiva foi a mudança de 
recinto de treinos. 

Depois de três épocas no Cam-
pus7, nas imediações da Universida-
de de Aveiro, o Núcleo de Futebol 
conseguiu condições mais vantajo-
sas em Esgueira, no sintético de 
sete da Escola Jaime Magalhães 
Lima. 

Os treinos realizam-se às terças 
feiras, entre as 19h00 e as 20h00. 

Tradição do Núcleo de Futebol 

Convívio de Natal 
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ra parte e conseguindo, sem apa-
rente esforço, três golos. 

A equipa da AAAUA, algo aturdida 
com a entrada de rompante dos 
escalabitanos foi, aos poucos, 
recuperando o sangue frio e pas-
sou a disputar a partida “taco-a-

Desta vez, em campo, as coisas 
não correram de feição para os 
“antigos”. Com efeito, os vetera-
nos da Académica de Santarém, 
muito bem organizados, entraram 
no sintético da Escola Agrícola 
com grande dinamismo, tendo-se 
superiorizado ao longo da primei-

taco”, acabando por dominar na 
segunda parte e marcar dois ten-
tos. Resultado final: 3-2. 

A equipa da A.A. Santarém alinhou 
com: Sérgio; “PV”, Pedro Vasques, 
Paquita (1), Hugo Duarte; Rui 
Canavarro, Paulinho (1), Costinha; 
Dinis, Vitá (1) e Ricardo, tendo 
ainda utilizado Aranha, Januário, 
Madeira I, Waldemar, Rogério e 
Madeira II. 

Pela AAAUA jogaram: André; L. 
Dias, Porfírio, Brás, Sá Pereira; 
Daniel Martins, Rui Fonte, Miguel 
CR; Mário Lima, Jorge M. (1) e 
Daniel Ferreira, além de Alan (1), 
Marco, Nelson, Pedro Aça e Hélio 
Guilherme. 

Na “terceira parte”, os briosos 
obsequiaram, de forma generosa, 
os aveirenses com uma variedade 
(e quantidade) de deliciosos acepi-
pes típicos da região, havendo 
também lugar para um animado 
convívio entre os elementos das 
duas comitivas. 

“ Ganda” terceira parte 
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Na capital do Ribatejo 

duas equipas, havendo, no entanto, 
três períodos a considerar. No 
primeiro, coincidente com a pri-
meira meia hora de jogo, a equipa 
dos “antigos” tentou impor o seu 
jogo, através de ataques bem deli-
neados. Num desses ataques, inau-
gurou o marcador. 

Entretanto, seguiu-se outro perío-
do em que os visitantes começa-
ram a responder em velocidade, 
criando vários contra ataques peri-
gosos. Durante este período, o IT 
deu a volta ao resultado. Ao inter-

Depois de 3 meses sem jogos, a 
AAAUA retomou a sua atividade 
competitiva, cabendo-lhe receber, 
no complexo desportivo de S. 
Jacinto, a equipa do IT—Instituto 
de Telecomunicações (Aveiro), 
naquele que seria o primeiro jogo 
de futebol de 11 desta instituição. 

A partida foi bem disputada pelas 

valo o placard indicava 1-2. 

Na segunda parte, a AAAUA, ape-
sar de um pouco “atabalhoada”, 
acabou por, aos poucos, controlar 
o jogo e recuperar a vantagem no 
marcador (3-2). 

A AAAUA alinhou com Vahid 
(Arlindo); L. Dias, Porfírio, Marco, 
Sá Pereira; Alan, Daniel Martins, 
Bruno Silva; Jorge M (2), Pedro 
Aça e Daniel Ferreira (1).  

O IT alinhou com: André Albu-
querque; Ricardo Gonçalves, Cóti-
mos, Pedro Cruz, Brás; João Lou-
renço, M. Lima, Hélio; Rui Fiel, F. 
Guiomar e Álvaro Almeida (1). 

Arbitragem de bom nível de Antó-
nio Silva. 

Na “terceira parte”, os elementos 
das duas formações confraterniza-
ram no restaurante O Santos. 

AAAUA apadrinha estreia do IT 

No primeiro encontro de 2015 

“...tentou impor o seu jogo, “...tentou impor o seu jogo, “...tentou impor o seu jogo, “...tentou impor o seu jogo, 
através de ataques bem através de ataques bem através de ataques bem através de ataques bem 

delineados…”delineados…”delineados…”delineados…”    



A defesa da AAAUA mostrou algum 
desacerto nos momentos iniciais da 
partida, dando vantagem à formação 
do IT. 

E s t a ,  apesar  de  não mu i to 
“mecanizada” na forma de jogar, con-
seguiu, graças à juventude dos seus 
atletas, impor um ritmo intenso à 
partida. Contudo, os “antigos” retifica-
ram posições e procedimentos, conse-
guindo anular a vantagem do IT. Resul-
tado ao intervalo: 3-3. 

No recomeço da partida, os jovens 

das Telecomunicações chegaram, uma 
vez mais, à vantagem. A AAAUA nun-
ca “baixou os braços”, crescendo 
mesmo, no que respeita à frequência 
ofensiva, mas nunca conseguiu vanta-
gem no marcador. Resultado final: 5-5. 

A AAAUA fez alinhar: Vahid; Zitó, 
Brás, Porfírio, Daniel Martins; Nelson 
(3), Marco, Alan (1); Hélio, Pedro Aça 
e Miguel CR, tendo também jogado 
Jorge M. (1) e Sá Pereira. 

Por seu turno, o Instituto de Teleco-
municações alinhou com: André Albu-

querque; Álvaro Almeida, Fábio 
Lopes, Bruno Graça, Telmo Almeida; 
Daniel Ferreira, André Ferreira, João 
Lourenço; Hugo Capucho (3), Rui 
Marinho (2) e Fernando Guiomar, 
tendo também jogado Bruno Silva. 

Na “terceira parte”, os jogadores de 
ambas as equipas tiveram oportuni-
dade de conviver e apreciar pitéus 
variados, servidos no restaurante O 
Santos, culminando o convívio numa 
“noite de fados”, realizada no mes-
mo local. 

Como era de esperar, os veteranos 
do C.E.R. Tenente Valdez tentaram 
“matraquear” a defesa aveirense com  
bolas para os seus velozes avançados. 

Os “antigos” iam anulando essas ten-
tativas, mas acabaram por sofrer um 
golo na sequência de um pontapé 
fortuito de um “republicano”, que fez 
o esférico bater na relva, traindo o 
guardião André. 

A partir daí, o jogo foi totalmente 
controlado pela equipa de Aveiro, que 
marcou fez 1-1 e só não deu a volta 
ao resultado porque o árbitro decidiu, 
sem explicação, anular o segundo golo 
dos ex-universitários. 

A equipa da AAAUA deslocou-se à 
capital convicta de que iria enfrentar 
um adversário difícil, mas estava 
determinada a retificar o resultado 
negativo de S. Jacinto (2-3). 

O C.E.R. Tenente Valdez alinhou 
com: Oliveira; Pedro Ramos (cap), 
Hugo, Celso, Titas; Jorge Silva, Hél-
der, Tiago; Miguel Fernandes e 
Pedro Alves, tendo também jogado 
Paulo Lameiras e Vasco. 

A AAAUA fez alinhar: André Albu-
querque; Mário Lima, Brás, Porfírio 
(cap), Sá Pereira; Alan, Daniel Mar-
tins, Patarra; Jorge M., Pedro Aça e 
Miguel CR (1), tendo ainda jogado 
Pedro Carvalho, Marco, Daniel Fer-
reira e Hélio Guilherme. 

No final, houve jantar convívio num 
restaurante na Pontinha. 

Golos a maisGolos a maisGolos a maisGolos a mais    

“Proibidos” de ganhar 
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Segundo encontro com IT 

Na primeira deslocação a Lisboa 
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espaços e procurando fazer saídas 
rápidas para o ataque. Logo nos pri-
meiros 10 minutos, dispôs de duas 
boas ocasiões para facturar com eficaz 
oposição do guardião adversário. A 
partir daqui, mercê de uma maior 
adaptação à temperatura e ao conhe-
cimento do campo, a equipa catalã foi 
aos poucos empurrando os aveirenses 
para a sua zona defensiva. Em posse 
de bola, os espanhóis, atacavam, prati-
cando um futebol mais direto bom-
beando bolas para a área adversária e 
para o último terço defensivo dos 
aveirenses, pressionando alto para 
recuperar rapidamente a posse de 
bola. Com o árbitro a "castigar" em 
demasia a equipa aveirense, com a 
marcação de faltas no seu último 
reduto, os catalães, aproveitavam o 
facto, e colocavam os seus atletas de 
elevada estatura na área adversária 
para causar perigo nas bolas paradas. 
Nesta fase, a equipa aveirense optou 
por jogar num bloco mais baixo pro-
curando sair em contra-ataque. Assis-
tia-se a um jogo algo incaracterístico 
com as equipas a perderem alguma 
organização e a posse de bola a mudar 
muito rapidamente de equipa. Essa 
desorganização fez com que surgissem 
oportunidades, bem anuladas pelos 
guarda-redes que revelavam estar em 
bom plano. Espanhóis e Portugueses 
faziam rodar os seus atletas, principal-
mente devido ao desgaste provocado 
pelo calor. 

Já muito perto do final da primeira 
parte, numa dessas bolas resultantes 
do jogo direto da equipa dos Arqui-
tectos de Barcelona, o guarda-redes 
aveirense socou uma primeira bola 
que saiu um pouco enrolada e na 
sequência da jogada, a equipa anfitriã 
aproveitou para inaugurar o marcador. 

A equipa de futebol dos Antigos Alu-
nos da Universidade de Aveiro classifi-
cou-se em segundo lugar na edição 
2014-2015 da University Graduates 
Cup, competição destinada a antigos 
universitários, organizada pela Univer-
sity Graduates Football Union 
(UGFU). 

Na final, que teve como palco Barce-
lona, a capital europeia do futebol, a 
equipa aveirense defrontou a forma-
ção da Arquitectura daquela cidade, 
uma das mais prestigiadas do país 
vizinho, batendo-se de igual para igual, 
durante todo o  jogo, apenas baquean-
do ao cair do pano. Resultado final: 2-
1, a favor da equipa catalã. 

A Arquitectura de Barcelona alinhou 
com: Marti; Nacho Salanova, Ferran 
Romeu, Manu Rubio (1), Jordi Romeu; 
Toni Barceló, Matias Vives, Miguel 
Navarro, Carlos Llinás; Lluis Nadal (1), 
Toni Sansón, tendo também jogado 
Victor Molina, Óscar Calsamiglia e Isal 
Omegna. 

Por seu turno,  os Antigos Alunos da 
UA alinharam com: Vahid; Luís Dias, 
A. Carapinheira, Porfírio, Sá Pereira; 
Mário Lima, Alan, Rafael Mendes; Jor-
ge M., Daniel Ferreira (1) e Zitó, ten-
do ainda jogado Pedro Aça (treinador-
jogador), Pedro Gonçalves e Hélio. 

O JOGO PASSO A PASSO 

O jogo teve início pelas 11h debaixo 
de uma temperatura própria de um 
dia escaldante de verão mediterrânico, 
a tal ponto que o relvado, regado 
imediatamente antes do começo do 
jogo, ficou, em poucos instantes, seco. 

Jogando num 4x3x3 a equipa da UA 
entrou bem no jogo ocupando bem os 

Todavia, ficou a ideia que o guardião 
foi carregado na pequena-área, ficando 
impedido de aliviar a bola nas melho-
res condições. 
Tentando reagir à desvantagem, a UA 
subiu mais no terreno e o jogo ficou 
um pouco partido até ao intervalo. 

Na segunda parte, a equipa da UA 
entrou determinada e, logo nos pri-
meiros minutos, numa jogada de bom 
entrosamento, que começou na sua 
área, a bola após passar por vários 
jogadores, acabou por entrar no cor-
redor lateral esquerdo e um cruza-
mento atrasado, feito à medida, junto 
à linha de fundo, encontrou dentro da 
área o médio interior Daniel Ferreira 
que de frente para a baliza rematou 
estabelecendo o merecido empate. 

Com o resultado em 1-1, o jogo tor-
nou-se muito disputado a meio-
campo. As formações ficavam pouco 
tempo com posse de bola e esta 
mudava muito rapidamente de equipa. 
Enquanto o grupo visitado causava 
perigo principalmente através de can-
tos e livres no último terço do terre-
no, a equipa aveirense procurava 
explorar as saídas rápidas, explorando 
o erro do adversário. Com o calor a 
tomar conta dos atletas, o jogo foi 
decorrendo com as equipas a tenta-
rem gerir o esforço e o cansaço. Já no 
período de compensação quando tudo 
indicava que a resolução da partida 
fosse feita nas grandes penalidades, a 
equipa catalã, num pontapé de canto, 
conseguiu fazer o segundo golo, mer-
cê de um bom cabeceamento do seu 
jogador de maior estatura. 

A equipa da UA ainda tentou reverter 
a situação no escasso tempo antes do 
apito final. Arriscando tudo, colocou 
muitos jogadores na área adversária e, 
conseguiu ainda causar perigo numa 
bola longa colocada nessa zona. Infor-
tunadamente, essa bola andou a res-
saltar de jogador em jogador e não 
quis entrar, acabando por ser aliviada 
por um defensor espanhol, retirando a 
justeza da possibilidade de decidir o 
troféu nos penalties. 
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PRÓXIMA EDIÇÃO EM AVEIRO 

A final-four  da próxima edição da Uni-
versity Graduates Cup disputa-se em 
Aveiro, a 7 de Maio de 2016, contando 
com representantes de, respetivamen-
te, Portugal, Espanha, Itália e Inglater-
ra. 

Texto de P. Ramos e Pedro Aça 



RESULTADOS DA ÉPOCA 2014-2015 

 
AVF Universidad de Oviedo, 1—AAAUA, 0, Oviedo, 7/9/2014 
AAAUA, 5, G.D. Beira-Vouga, 0, S. Jacinto, 25/10/2014 
AAAUA, 2, C.E.R. Tenente Valdez, 3, S. Jacinto, 15/11/2014 
G.D. Beira-Vouga, 1, AAAUA, 1, Frossos, 6/12/2014 
AAAUA, 3, Instituto de Telecomunicações Aveiro, 2, S. Jacinto, 14/03/2015 
Académica Santarém, 3, AAAUA, 2, Santarém, 28/03/2015 
Instituto Telecomunicações Aveiro, 5, AAAUA, 5, S. Jacinto, 11/04/2015 
C.E.R. Tenente Valdez, 1, AAAUA, 1, Lisboa, 25/04/2015 
Arquitectura de Barcelona, 2, AAAUA, 1, Barcelona, 6/06/2015 
Mad Administration Union, 2, AAAUA, 6, S. Jacinto, 4/07/2015   
C.C.R. Carapito, 2, AAAUA, 0, Carapito (Guarda), 26/07/2015  

Bom jogo com a MAUBom jogo com a MAUBom jogo com a MAUBom jogo com a MAU    

Logo de seguida, na marcação de um livre 
direto, Pedro Aça marca o terceiro para 
os “antigos”, matando o jogo. 

Apenas a 15 minutos do apito final é que 
da MAU voltaram a dar um ar da sua 
graça, marcando, neste período, dois 
tentos. Resultado final: 2-6. 

A Mad Administration Union alinhou com:  
Johnn Oliveira; Gonçalo Santinha (cap), 
«Jorginho», «Zeca», Tiago Ramos; João 
Duarte, Rui Martins, André Duarte; Bru-
no Machado (1), Paulo Piçarra e Frederico 
Sá, tendo também jogado Luís Gonçalves, 
Erice Correia, Sílvio Loureiro, André Sá 
(1) e Fernando Nogueira. 

Os “antigos” venceram com mérito este 
jogo com a Mad Administration Union 
(MAU), no entanto o resultado final de 6-
2 não foi significado de facilidades. Com 
efeito, a equipa estreante da MAU apre-
sentou-se recheada de bons executantes, 
causando grandes dificuldades à AAAUA, 
que, ao intervalo, apenas vencia por 1-0, 
na sequência de um “balázio” do lateral 
esquerdo Sá Pereira. 

Face ao equilíbrio da primeira parte, os 
visitados acreditaram que poderiam dar a 
volta ao resultado e “carregaram no ace-
lerador”. Durante 8 minutos estiveram no 
comando das operações, mas, ao minuto 
54, Jorge M. fez o segundo tento “verde”. 

Por seu turno, os Antigos Alunos inicia-
ram o jogo com: Vahid; Luís Dias, Porfírio 
(cap), Marco, Sá Pereira (1); Daniel Mar-
tins, Alan, Mário Lima; Nelson (1), Pedro 
Aça (2) e Jorge M. (1), tendo ainda jogado 
Carlos Couto, Pedro Gonçalves, Bruno 
Silva (1), Arlindo Tavares e Hélio Guilher-
me. 

Boa arbitragem da equipa liderada por 
António Silva. 

No final, convívio, no restaurante Espeto 
do Sul, em Aveiro. 

O jogo da 2ª mão realiza-se a 19 de 
setembro, em S. Jacinto.    

Com patrocínio tripartido 

A  AAAUA estreou, esta época, novos equi-
pamentos. Com o patrocínio das empresas 
Mercatus, Servitis e Restaurante O Santos, os 
novos equipamentos foram fabricados pela 
Lacatoni e têm no verde a cor predominante. 

Novos equipamentos 

II Torneio Alumni Norte de Portugal 

adaptados ao piso, conseguiram, através 
do uso sistemático do jogo aéreo, anular 
as ofensivas dos antigos universitários e 
causar perturbação junto da sua zona 
defensiva, acabando por marcar por duas 
vezes. 

Apesar das dificuldades, os “verdes” de 
Aveiro nunca baixaram os braços, apenas 
faltando um pouco de sorte no momento 
da concretização.  

O C.C.R.C. foi representado por: Marce-

No encerramento da época, os “antigos” 
deslocaram-se a terras da Guarda, à sim-
pática aldeia de Carapito, a convite do 
clube local—o C.C.R.C.— para um jogo 
integrado nas celebrações de uma festa 
popular. 

Apesar das péssimas condições do terre-
no, os aveirenses entraram dispostos a 
“mandar” no jogo, mas cedo perceberam 
que se tratava de uma tarefa quase impos-
sível. Com efeito, os carapitenses, mais 
jovens que os visitantes e perfeitamente 

lo; Ilídio, V. Hugo, J. Almeida, L. Tomás; 
Pedro Caseiro, Alfredo, Patrick,  B. 
Tomás, M. Nascimento e Pedro Fernan-
des, tendo também jogado J. Marques 
Francisco e Sérgio Caseiro. 

A AAAUA apresentou-se com: Vahid; 
Luís Dias, Porfírio, Marco, Sá Pereira; 
Alan, Daniel Martins, Rafael Mendes; Jorge 
M., Pedro Aça e Zitó, tendo ainda jogado 
Pedro Gonçalves, Pedro Carvalho, Hilá-
rio, Casca e Hélio Guilherme. 

Num pelado muito fraco 

Carapitenses é que fizeram a festaCarapitenses é que fizeram a festaCarapitenses é que fizeram a festaCarapitenses é que fizeram a festa    


