
  

evolução do processo de cons-
trução do sintético de futebol 
de 11 no campus aveirense. É 
sem dúvida, o recinto que a 
nossa equipa e toda a comunida-
de académica aveirense aguarda 
há anos. Vai ter um gosto espe-
cial passarmos a receber os 
nossos adversários em Aveiro. 
Será, finalmente, a nossa verda-
deira “casa”. 

Depois de uma uma série de 7 
vitórias, a equipa da AAAUA 
teve um final  de época um pou-
co atribulado, com um número 
anormal de jogadores lesiona-
dos e resultados menos satisfa-
tórios. 

Apesar de tudo, este ciclo des-
portivo  foi francamente positi-
vo, já que continuou a movi-
mentar mais de duas dezenas de 
antigos alunos da UA na prática 
do desporto rei, provando que 
o projeto tem “pernas para 
andar” e que o grupo está mais 
forte e coeso. 

Para 2016-2017, em termos 
desportivos,  a Secção vai apos-
tar na continuação de jogos-
convívio com equipas de vetera-
nos, participando, ao mesmo 
tempo, nas competições da 
University Graduates Football 
Union (UGFU). 

Em 2017, completam-se 25 anos 
sobre a data de nascimento do  
então Núcleo de Futebol.  
Impõe-se celebrarmos condigna-
mente a efeméride. 

Há já algum tempo que a Secção 
necessita de um espaço para as 
suas reuniões e para guardar o 
material desportivo. Na próxi-
ma época,  uma das prioridades 
do grupo coordenador será 
encontrar esse espaço. 

O grupo também está atento à 
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“Antigos”  são campeões do Norte de Portugal“Antigos”  são campeões do Norte de Portugal“Antigos”  são campeões do Norte de Portugal   

zarem. Contudo, tal opção foi-lhes 
fatal, já que a força coletiva dos 
antigos veio ao de cima, conse-
guindo “virar” o resultado de 1-2 
para 6-2, com um joker de Pedro 
Gonçalves.  

A AAAUA jogou com: Vahid; 
Pedro Carvalho, Porfírio (cap), 
Marco, Sá Pereira; Rafael, Mário 
Lima, Carlos Couto; Jorge Montei-
ro, Nelson e Pedro Gonçalves, 
tendo também utilizado Pedro 
Aça, Arlindo, Bruno Silva e Hélio. 

Por seu turno, a MAU alinhou 

O segundo confronto entre os 
“Antigos” da UA e a Mad Adminis-
tration Union (MAU) teve muito a 
ver com o primeiro. Com efeito, na 
primeira parte, a MAU, ainda mais 
reforçada do que na primeira mão 
(ex.: André, Simão, etc.), apresen-
tou um jogo muito consistente e 
ofensivo, provocando muitos 
“sobressaltos” à defesa dos antigos. 

Na segunda parte, os homens das 
ciências sociais começaram a recor-
rer às iniciativas individuais de uma 
das suas vedetas para se superiori-

com: Johnn Oliveira; Gonçalo 
Santinha (cap), Jorginho, António 
Ferreira, André Sá; Rui Martins, 
Simão Lemos, André Oliveira, 
Sílvio Louceiro; Paulo Piçarra e 
Frederico Sá, tendo ainda jogado 
Bruno Machado. Miguel Lucas 
Pires, Erice Correia e Fernando 
Nogueira. 

Mercê desta vitória, os “Antigos” 
sagram-se campeões do Norte de 
Portugal, garantindo o acesso à 
University Graduates Champions 
Cup 2015-2016. 

No jogo em atraso do Torneio Alumni Norte de Portugal 2014-2015 

D.R. 

Primeiro jogo da época  

As coisas não correram bem em Cacia  

à vantagem. 

Algo perturbados, os visitantes 
passaram a usar “mais o coração 
do que a razão”, falhando, apesar 
das inúmeras tentativas, no capítu-
lo do remate. Antes do final, o 
Estrela aumentou o resultado para 
2-0,  

O clube Estrela Azul fez alinhar:  
Zé “Latas”; Nelson, Marcelo, 
Pedro Duarte, Vítor; Paulo Olivei-
ra, Carlos, Esteves; Miguel, Rui e 
Jaime, tendo ainda jogado Jorge, 
José Carlos, Augusto, Rui, Bombo-
ka, Manuel Almeida, João e Ger-
mano. 

A AAAUA até entrou bem, tentan-
do impor o seu jogo, mas a equipa 
do Estrela Azul, muito bem organi-
zada, conseguia anular as investidas 
aveirenses, respondendo com con-
tra-ataques rápidos. Já perto do 
final da primeira parte, os azuis de 
Cacia começaram a fazer prevale-
cer o seu jogo direto sobre o jogo 
coletivo dos visitantes. 

Com o nulo (0-0) ao intervalo, os 
antigos universitários retomaram, 
na 2ª parte, a troca de bola e o 
domínio da partida, mas, contra a 
corrente do jogo, os da casa, numa 
subida à área adversária, chegaram 

A AAAUA alinhou com: Vahid; 
Mário Lima, Marco, Porfírio, Sá 
Pereira; Alan, Daniel Martins, 
Rafael; Jorge M., Nelson e Zitó, 
tendo ainda jogado Pedro Aça, 
Bruno Silva, Carlos Couto, César, 
João Patarra e Hélio. 

A equipa de arbitragem, constituí-
da por Jorge Correia, Jacinto Pin-
to e Zé Carlos (2ª parte, Miguel), 
mostrou-se algo insegura, falhan-
do na validação do 2º golo do 
Estrela. 

Esta jornada de convívio teve o 
seu ponto alto no jantar propor-
cionado pela equipa da casa. 
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ataques constantes. Num desses 
ataques, os “Antigos” beneficiaram 
de uma grande penalidade, que 
não conseguiram converter sobre-
tudo por mérito do guarda-redes 
Tiago. 

Os visitantes lá se iam defendendo 
e contra-atacando sempre que 
podiam. 

A AAAUA e os veteranos do C.D. 
Tondela voltaram a encontrar-se 
após dois anos de interregno. Os 
serranos apresentaram-se com 
uma equipa renovada, mais jovem 
e melhor organizada do que há 
duas épocas. 

Sob um vento intenso, a equipa da 
casa tentou impor-se através de 

Na segunda parte, os tondelenses 
ainda se empenharam mais na 
manobra defensiva, trocando 
completamente as voltas aos avei-
renses. Resultado final: 0-0. 

A AAAUA alinhou com: Vahid; 
Luís Dias, Marco, Porfírio (cap), 
Pedro Carvalho; Antunes, Rui 
Martins, Carlos Couto; Jorge M., 
Pedro Aça e Zitó, tendo ainda 
jogado Bruno Silva e Hélio. 

O C.D. Tondela jogou com: Tia-
go; Pinheiro, Renato Nuno, João 
Paulo (cap), Paulo Torres; Alber-
noz, Rui, Diogo Pierre; Zé Luís, 
Sérgio Correia e Jorge Silva, ten-
do também utilizado Zé Amadeu, 
Stromberg e Bruno. 

A “terceira parte” decorreu, 
como é hábito, em ambiente de 
muito boa disposição, desta feita, 
n’ A Peixaria, em S. Jacinto. 

Partida bem disputada apesar do nulo 

Reencontro com o Tondela  

A equipa que defrontou os tondelenses 

apresentou-se mais dominante, 
acabando por marcar, por inter-
médio do estreante Carlos. A par-
tir daí, o GDA perdeu totalmente 
o ânimo atacante, limitando-se a 
evitar sofrer mais golos. 

A AAAUA apresentou-se em cam-
po com: Jorge M.; Mário Lima, 
Porfírio (cap), Marco, Sá Pereira; 
Antunes, Daniel Martins, Rui Mar-

A AAAUA recebeu e venceu por 
1-0 os veteranos do Grupo Des-
portivo Amador (GDA), de Valon-
go do Vouga, no complexo des-
portivo de S. Jacinto, em tarde 
surpreendentemente soalheira do 
último mês do ano. 

As duas equipas em confronto 
começaram o jogo algo nervosas, 
com pouca convicção, assistindo-
se a um futebol um pouco enfado-
nho, de parte a parte, apesar do 
esforço dos “amadores” para 
imporem o seu futebol apoiado, 
que lhes permitiu criar alguns lan-
ces de perigo na área aveirense. 

Na segunda metade, a AAAUA 

tins; Zitó, Pedro Aça e Nelson, 
tendo ainda jogado Carlos (1), 
Gonçalo Santinha, César, Rafa e 
Roque. O GDA alinhou com: Sér-
gio; Nuno, J. Nelson, Chico, 
Alberto; Eduardo, António, Fon-
seca; Carlitos, Mota e C. Alberto. 

No final, convívio animado no 
restaurante “O Santos”. 

Vitória justa  

Último jogo de 2015 

O delegado do G.D. Amador exibe a lembrança da AAAUA—Foto: Gonçalo Santinha 

D.R. 
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A Secção Autónoma de Fute-
bol da AAAUA realizou no 
dia 7 de dezembro, a sua 
habitual Ceia de Natal. 

O local escolhido, este ano, 
foi o restaurante-marisqueira 
“Maré Cheia”, no largo José 
Rabumba, que serviu, entre 
outros acepipes, um delicioso 
arroz de marisco. 

Ceia natalícia na marisqueira “Maré Cheia” 

Tradição do grupo 

D.R. 

Na segunda parte, os da casa, sem 
a oposição do vento, foram, aos 
poucos, tomando conta do jogo, 
lançando uma série de ataques 
perigosos. Acabaram por marcar, 
com naturalidade, através do 
(aniversarian-te) Jorge M., de g.p., 
e de Daniel Martins, de cabeça, 
este, um golo de belo efeito, 
acrescente-se. 

Perto do final, a equipa aveirense 
baixou um pouco a pressão, per-
mitindo que os adversários reto-
massem o caminho para o último 
reduto da casa. Num desses ata-
ques, o Estrela marcou o seu ten-
to de honra.  

Boa arbitragem de António Silva e 

A iniciativa do jogo coube à equipa 
de veteranos do Estrela Azul que, 
“empurrada” pelo forte vento que 
se fazia sentir no complexo des-
portivo de S. Jacinto, tentou adian-
tar-se no marcador através de 
pontapés longos para os seus dois 
elementos mais avançados, Esteves 
e Rui, ambos com boa corrida e 
bom jogo de pés. 

No entanto, os antigos universitá-
rios, atentos, bem posicionados no 
terreno e com um elevado sentido 
de entreajuda, anulavam todos os 
ataques azuis, sentindo, no entan-
to, alguma dificuldade em lançar o 
contra-ataque. Resultado ao inter-
valo: 0-0. 

da sua equipa. 

A AAAUA alinhou com: Vahid; 
Mário Lima, Marco, Porfírio 
(cap), Sá Pereira; Nelson, Daniel 
Martins (1), Rafa; Jorge M. (1), 
Pedro Aça e Pedro Carvalho, 
tendo também jogado Carlos 
Couto, Gonçalo Santinha e 
Hélio. O Estrela apresentou-se 
com: Jorge; Augusto, Pedro, 
Marcelo (cap), Vítor; Paulo, 
Bomboca; Carlos, Jaime, Esteves 
(1) e Rui, tendo ainda jogado P. 
Ernesto, Almeida, Miguel, C. 
Oliveira, Nelo e Germano.  
Treinador: Domingos Silva. 

“Terceira parte” animada  no 
restaurante “O Santos”. 

Quem porfia mata caça 

Vitória de 2-1 em jogo bem disputado  

As três equipas alinhadas—Foto: Mário Lima 
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mo, por falta na área sobre Pedro 
Gonçalves, restabeleceu a igualda-
de. A partir daí a formação da 
AAAUA “arregaçou as mangas”, 
pressionando os adversários na 
saída de bola, acreditando que 
podia chegar à vitória. 

Com efeito, o segundo golo avei-
rense surgiu com naturalidade, por 
intermédio de Nelson, na sequên-
cia de uma assistência de calcanhar 
de Aça. 

Em vantagem no marcador, os 
visitantes baixaram um pouco a 
pressão, permitindo algumas subi-
das dos veteranos tondelenses. 
Numa dessas subidas, os da casa 
fizeram 2-2, na marcação de um 
livre. 

A poucos minutos do final, os anti-
gos universitários voltaram a 
“carregar no acelerador”, e com 
êxito, já que Pedro Aça, assistido 

O sintético do Sporting Clube de 
Nandufe serviu de palco ao embate 
entre serranos e aveirenses. Na 
primeira parte, o jogo foi repartido 
pelas duas equipas, sem grandes 
pressas nem sobressaltos. No 
entanto, numa jogada atacante, cuja 
legalidade de posicionamento foi 
contestada pelos visitantes, os ton-
delenses chegaram à vantagem no 
marcador. 

Na segunda parte, os “antigos” sur-
giram mais ofensivos, lançando 
sucessivos ataques, alguns muito 
bem delineados. Contudo, sem 
consequências, por mérito da defe-
sa da casa e, em particular, do seu 
keeper Tiago.  

Quando já se sentia uma forte 
injustiça no resultado, o caminho 
para a baliza serrana foi encontrado 
pelo Mister atacante Pedro Aça, 
que, na cobrança do castigo máxi-

por Nelson, voltou a marcar, 
fixando o resultado em 2-3. 

O C.D. Tondela apresentou-se 
em campo com: Tiago; João 
Duarte, Renato Nuno, João Paulo 
(cap), Paulo Torres; Albernoz, 
Diogo Silva, Bruno Andrade (1), 
Rui Ramos (1); Jorge Silva e Quim 
Tangas, tendo também jogado 
Pinheiro, António Borges, Zé Luís 
e Stromberg. 

A AAAUA alinhou com: Vahid; 
Pedro Carvalho, Porfírio (cap), 
Marco, Sá Pereira; Antunes, 
Daniel Martins e Rafa; Jorge M., 
Nelson(1) e Hélio, tendo também 
jogado Pedro Aça (2), Casca, 
Pedro Gonçalves e Hilário. 

A jornada foi encerrada num jan-
tar-convívio, nos “Templários”, 
em Lobão da Beira, onde não fal-
tou boa comida e boa disposição.   

Vitória justa mas suada 

Visita ao Tondela 

Os “antigos” que se deslocaram a casa do Tondela—Foto: Hélio Guilherme 
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problemas à defesa aveirense. 
Num desses ataques, os da casa 
inauguraram o marcador. A 
AAAUA respondeu, por intermé-
dio de Rafa, e fez 1-1. Momentos 
depois, o mesmo Rafa deu a volta 
ao resultado (1-2). A vantagem 
aveirense durou poucos minutos, 
já que, de livre direto, o Palmeiras 
fez 2-2. Nova resposta dos 
“antigos”, que, uma vez mais, che-
garam à vantagem (2-3), por Pedro 
Gonçalves. 

Ainda antes do intervalo, os pal-
meirenses voltaram a empatar (3-
3). 

Na segunda parte, as coisas muda-

A AAAUA fez um jogo de gran-
de qualidade neste reencontro 
com os veteranos do Palmeiras 
F.C. . Refira-se que a equipa bra-
carense, embora sem vedetas, é 
muito traquejada, e disputa, em 
média, quatro jogos por mês, 
contando no seu palmarés com 
vários êxitos sobre algumas das 
melhores equipas de veteranos 
do País. 

À partida, os “antigos” estavam 
conscientes das dificuldades que 
iriam enfrentar. Com efeito, ao 
palmeirenses apresentaram um 
futebol muito apoiado e mecani-
zado, criando, logo de início, 

ram completamente, passando os 
visitantes a dominar completa-
mente o jogo e a avolumar a con-
tagem. Resultado final: 3-7. 

A nossa equipa alinhou com: 
Vahid; Dias, Marco, Porfírio (cap), 
Sá Pereira; Antunes, Mário Lima, 
Rafa (2); Zitó, Jorge M. e Hélio, 
tendo também jogado Gonçalo 
Santinha, João Patarra (1), Pedro 
Carvalho, Pedro Gonçalves (3) e 
Pedro Aça (1). 

Na “terceira parte”, os anfitriões 
obsequiaram os aveirenses com 
um magnânimo jantar, no meio de 
muito boa disposição. 

Ataque “antigo” revelou-se avassalador 

Reencontro com Palmeiras F.C. 

D.R. 

O GDA alinhou com: Sérgio; 
Nuno, Nelson, Chico, Marco Pau-
lo; Eduardo, António, Carlitos, 
Alberto; C. Fonseca e Roberto, 
tendo ainda jogado Joel, Élio e 
Hélder. A AAAUA fez alinhar: Jor-

O primeiro golo dos “Antigos” 
surgiu cedo, por intermédio de 
Nelson. No entanto, pouco 
depois, contra a corrente do jogo, 
o GDA marcou, de grande penali-
dade. 

Apesar da arbitragem caseira, a 
partida só teve um sentido, com o 
total domínio da equipa aveirense. 
A AAAUA marcou mais três 
golos, dois por Nelson e um pelo 
estreante Samuel, perante o 
desespero e até exasperação de 
alguns dos veteranos valonguen-
ses. Resultado final: 1-4 

ge M., Pedro Carvalho, Porfírio, 
Marco, Sá Pereira; Gonçalo, 
Mário Lima, Alan; Nelson (3), 
Carlos Couto e Rafa, tendo tam-
bém jogado Hélio e Samuel (1). 
Jantar-convívio animado, no final.   

Domínio total da AAAUA 

Jogo em Valongo do Vouga com Grupo Desportivo Amador 
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boa parte da primeira metade, 
dando a iniciativa do jogo aos da 
casa que, mercê da sua velocida-
de, iam criando problemas ao 
último reduto visitante. Num dos 
ataques portuenses, um dos defe-
sas de Aveiro, em lance infeliz,  
introduziu a bola na própria bali-
za. Este golo espicaçou os da 
casa, que passaram a pressionar 
com maior intensidade., conse-
guindo, na sequência de um  livre, 

Apesar da dificuldade inicial em 
se conseguir onze jogadores, , 
graças a um esforço de última 
hora, lá se apresentaram 17 
“antigos” no Campo da Ervilha, 
na Foz, para defrontar a Tangeri-
na Mecânica F.C., equipa forma-
da, este ano, constituída por 
antigos universitários da cidade 
invicta. 

A formação aveirense mostrou-
se algo permissiva, durante uma 

o seu segundo tento. 

Só nessa altura é que os 
“antigos” da UA reagiram e pas-
saram a mandar no jogo, chegan-
do ao intervalo com o resultado 
empatado (2-2). 

Na segunda parte, os aveirenses 
intensificaram a pressão atacan-
te, anulando completamente a 
manobra da Tangerina e marcan-
do mais cinco golos. Resultado 
final: 3-7. 

1ª. Mão -“Antigos” mais afinados que Tangerina Mecânica 

Torneio Alumni Norte de Portugal 2015-2016—1ª fase 

riando as pretensões dos visitantes 
que, a partir de certa altura, come-
çaram a protestar por tudo e por 
nada e, pior do que isso, tornaram
-se excessivamente duros, provo-
cando lesões de alguma gravidade 
a vários elementos da turma avei-
rense. Resultado final: AAAUA, 
3—Tangerina Mecânica, 2.. 

A AAAUA alinhou com: Sérgio 
Conceição; Luís Dias, Porfírio 
(cap), Daniel Martins, Arlindo; Jor-

.Depois da derrota em casa, a for-
mação da Tangerina entrou em 
jogo disposta a “vender cara” a 
passagem à fase final do Torneio 
Alumni 2015-2016. 

Com efeito, graças à juventude da 
maioria dos seus atletas, tentou 
sobrepor-se aos da casa pela velo-
cidade . 

 Aos poucos, a AAAUA foi 
“assentando” o seu jogo e contra-

ge M., Mário Lima, Pedro Gonçal-
ves; Carlos Couto, Pedro Aça e 
Rafa (2), tendo também jogado 
Roque (1), Rui, Aurélio e Hélio. 

A Tangerina Mecânica alinhou 
com: João Ribeiro; Pedro Amen-
doeira, Diogo Azevedo, Tiago 
Ramos, Vasco Soares; Pedro Flo-
res, José Pedro, André Sá (1 g.p.); 
Daniel Pinto, Miguel Cruz (1) e 
Frederico Sá, tendo também joga-
do Jorge Pinto. 

2ª Mão -Tangerina muito durinha na visita a S. Jacinto 

FUTEBOL DOS “ANTIGOS” - síntese de notícias da SAFAAAUA—época 2015-16 

Propriedade da Secção Autónoma de Futebol dos Antigos Alunos da UAv 

Campus universitário de Santiago – Edifício I, 3810-193 AVEIRO  

E-mail: futebol.aaaua@gmail.com 
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3—MAU, 4.  

Na Vista Alegre, a MAU alinhou 
com: Cirineu; G. Santinha (cap), 
Quim, Rui Martins, Nuno Duarte; 
Diego; Jan, Sílvio (1) e Sandro, ten-
do ainda jogado  José, Mário 
Rodrigues, Miguel Lucas Pires e 
Gonçalo Janeiro (1). A AAAUA 
alinhou com: Bruno; Pedro Carva-
lho, Hilário, Marco, Sá Pereira; 
Carlos Couto, Arlindo (cap), Rafa; 
Dias, Pedro Aça e Zitó, tendo 
também jogado Rui, Pedro (1), 
Pablo e Hélio. 

No segundo jogo, a AAAUA ali-
nhou com: Adriano; Pedro Carva-

.As duas vencedoras da 1ª Fase do 
Torneio Alumni Norte de Portugal, 
Mad Administration Union (MAU) 
e AAAUA, disputaram o título em 
duas mãos, em encontros muito 
renhidos, saindo vencedora a equi-
pa da MAU. 

O primeiro jogo, na Vista Alegre, 
primou pelo equilíbrio, com a MAU 
em vantagem (2-1) no final.  

Em casa, a AAAUA acreditou que 
podia dar a volta ao resultado, 
lutando galhardamente  mas mais 
com coração do que com a razão, 
acabando por falhar em momentos 
decisivos. Resultado final: AAAUA, 

lho, Hilário, Marco, Sá Pereira; 
João Patarra, Daniel Martins (cap), 
Nelson; Zitó, Pedro Aça e Pedro, 
tendo também jogado Daniel Fer-
reira, Filipe, Rui, Fábio e Hélio. 
Por seu turno, a MAU fez alinhar: 
Juan Apolinário; G. Santinha (cap), 
Jorginho (1 g.p.), Fontoura, Jan; 
Rui Martins (2), luís Jorge, André 
Duarte; Salgado, Sílvio e Rui 
Pedro, tendo também utilizado 
Quim, Diego e João Duarte.  

A MAU é a nova Campeã do 
Norte de Portugal, competindo-
lhe representar o nosso País na 
Champions Cup de 2016-17.  

Torneio Alumni Norte de Portugal 2015-2016—Final (2 mãos) 

Nervosismo dos “Antigos” afastou-os do título 

Depois de resolvido tal contra-
tempo, fomos confrontados, 
no próprio dia da competição, 
com pedido idêntico, para a 
equipa espanhola, a Historia 
Club Universitario, de Barcelo-
na, que acabaria por vencer a 
prova  com 5 elementos da 
AAAUA.  

Tal situação inédita e bizarra 

A University Graduates Foot-
ball Association (UGFU) 
incumbiu a AAAUA de organi-
zar a Final Four da Champions 
Cup, edição 2015-16 . 

A nossa equipa tudo fez para 
obsequiar os visitantes com 
uma organização impecável. 
Com o apoio fundamental da 
autarquia albergariense e tam-
bém do S.C. Alba, tal objetivo 
foi plenamente conseguido.  

No entanto, em vésperas da 
competição, a organização foi 
confrontada com uma situação 
inédita: a UGFU pediu para 
disponibilizar 5 jogadores à 
equipa representativa de Ingla-
terra. Com 10 jogadores no 
“estaleiro”, a AAAUA teve de 
recorrer a uma equipa de vete-
ranos do concelho, que cedeu  
os 5  atletas aos britânicos. 

perturbou a nossa equipa, preju-
dicando o seu desempenho na 
competição.  

No primeiro jogo, perdemos 0-
2 com os Ingegneri Roma III, de 
Itália, e no apuramento do 3º. 
lugar, depois de estarmos em 
vantagem acabámos por perder 
1-2 com a U.C.L. Academicals 
Football Club, de Londres. 

Preocupação com organização desconcentrou equipa 

Final Four da University Graduates Champions Cup em Albergaria-a-Velha 


