
  

Completámos há um 

mês o sexto ano con-

secutivo de atividade. 

Realizámos 75 jogos 

com mais de três 

dezenas de equipas 

congéneres de institui-

ções de ensino supe-

rior e equipas de vete-

ranos de clubes, por-

tuguesas e estrangei-

ras. 

Através do futebol, 

divulgámos a Universi-

dade e a cidade de 

Aveiro a centenas de 

cidadãos da Europa. 

Mercê do esforço e 

do trabalho dos ele-

mentos desta Secção, 

temos recebido, refira

-se,  algumas manifes-

tações de reconheci-

mento por parte de 

instituições nacionais 

e estrangeiras, sem 

dúvida, um incentivo  

para todos os que 

estão empenhados  

em proporcionar, em 

primeiro lugar,  a prá-

tica desportiva aos 

antigos alunos da UA 

e de criar um espaço 

de encontro e conví-

vio entre antigos alu-

nos da UA. 

Seis anos em prol de uma causa 
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Empate na capital  

ções. 
Os lisboetas apresentaram-se em 
campo com Rui Bral; Gouveia, J. Car-
los (cap), Morgado, Bruno;” Didi”, 
Leitão, Sérgio; André Valente, 
“Fininho” e Vítor Neves, tendo tam-
bém jogado Sérgio, Rui Valente e “Di 
Caprio”. 

Jogo no Sintético de Olivais Sul, em 
tarde amena de outono. As duas equi-
pas jogaram de uma forma aberta, ofe-
recendo um espetáculo agradável de 
seguir, com boas jogadas e muitos 
golos. O empate final a 4 bolas aceita-
se como um resultado  justo, tendo em 
conta o desempenho das duas forma-

Os “Antigos” alinharam com Adria-
no; Carlos Couto, Porfírio (cap), 
Marco, “Sá Pereira”; Alan, Daniel 
Martins, Rafa; Daniel Ferreira,  Pedro 
Aça (1) e “Conde” (1), tendo tam-
bém jogado Daniel Morais, Ludimar
(1)  e Hélio. 

No primeiro jogo da época 

D.R. 

No sintético do Bonsucesso 

Avançados scalabitanos mais rápidos 

avançados que por duas vezes  
ganharam a corrida à defesa dos 
“Antigos”. 

O convívio decorreu em ambiente 

Jogo com a Associação Académica 
de Santarém, bem disputado e 
caracterizado pelo equilíbrio. Os 
visitantes acabariam por vencer (2-
1), graças à velocidade dos seus 

de grande alegria e amizade, no res-
taurante Ceboleiros, em Aveiro, 
onde serão, na presente época des-
portiva, servidas as refeições do 
grupo. 

Primeiro reforço da época 

Adriano é o primeiro reforço da épo-

ca e substitui o guarda-redes Vahid, 

que foi viver para França. Antigo 

aluno da UA, jogava futsal. 
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taram-se a defender, conseguindo 
suster, com êxito, os ataques  
aveirenses. 

A AAAUA alinhou com Adriano; 
Gonçalo Santinha, Porfírio (cap), 
Marco, “Sá Pereira”; Carlos Cou-
to, Daniel Martins, Antunes (1); 
“Zitó”, Nelson e Jorge M., tendo 

A equipa de Macieira de Rates 
entrou em campo aparentando ser 
uma equipa frágil. No entanto, em 
três subidas à área dos antigos uni-
versitários,  de forma algo sur-
preendente, apontou outros tantos 
golos. Ao intervalo, vencia por 3-1. 
Na segunda parte, os visitantes limi-

também jogado Luís Dias, Paul, 
Mário Lima, Pedro Aça, Arlindo e 
Hélio.  

O G.D. Macieira Rates apresen-
tou Dório; Vieira, “Quim Ferrei-
ro”, Nuno, Marco; “viseu” (1), 
“Xano”, Miguel Campos, Paulo 
(1); Francisco e Miguel. 

Apuramento para a Champions Cup 

Portuenses reforçados  afastaram “Antigos” da prova europeia 

ca, que se apresentaram reforça-
dos com alguns antigos futebolistas 
nortenhos de bom nível, mostran-

Jogo no campo da FADEUP, no 
Porto, com  a equipa dos antigos 
universitários da Tangerina Mecâni-

do-se mais fortes e vencendo por 
3-0, logrando passar à fase seguin-
te da Champions Cup.    

No relvado de S. Jacinto 

Macieirenses surpreenderam 
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golos de rajada. Os da casa não se 
deixaram intimidar e também mar-
caram por duas vezes. 

Na segunda parte, o jogo conti-
nuou renhido, vindo ao de cima a 
superioridade dos antigos alunos. 
Resultado final: 4-3. 

Este jogo com o Instituto de Tele-
comunicações  (IT) não fugiu à 
regra e voltou a proporcionar  
muitos golos. 

Os jovens do IT tentaram aprovei-
tar a velocidade para surpreender 
os “Antigos”, conseguindo dois 

A AAAUA jogou com Adriano; 
Jorge M., Arlindo (1), Marco 
(cap), “Sá Pereira”; Nelson (2), 
Daniel Martins, “Rafa” (1), 
Daniel Ferreira, Afonso Lasca e 
Paul, tendo também jogado 
Pedro Aça, Antunes e Hélio. 

O IT Jogou com Rúben Oliveira; 
Pedro Cruz, M. Lima, José 
Gomes, Camilo Diaz; André 
Martins (1), Álvaro (cap), Awais 
Jadoom; Hugo Teixeira, André 
Barros (2) e Telmo Almeida. 

Muita velocidade e muitos golos 

Novo encontro com Instituto de Telecomunicações 

Jogo em casa 

Tomaram, desde o início, conta do 
jogo, surgindo os golos com natu-
ralidade, No final, vitória folgada 
dos aveirenses por 6-0. 

A AAAUA fez alinhar Adriano; 
Luís Dias, Porfírio (cap),  Arlindo, 
“Sá Pereira”; Carlos Couto (1 gp), 
Daniel Martins, Jorge M.; Paul, 
“Rafa” (2) e Daniel Ferreira (1), 
tendo também jogado Sousa, 
Miguel Almeida (1), Afonso Lasca, 
Pedro Aça (1) e Hélio. 

Os “Estarolas” jogaram com Bral; 
Gouveia, Hugo, José Carlos (cap), 
Morgado; Bruno, “Didi”, Sérgio; 
André, “Fininho” e Vítor Neves, 
tendo entrado ainda Leitão, Rui 
Valente, Luís Alves, “Preguiça”, 
“Di Caprio”, e Rui Gomes. 

.Na receção aos “Estarolas” Vete-
ranos da Carris, os “Antigos” 
apresentaram-se muito disciplina-
dos e com grande sentido de 
entreajuda entre os vários setores. 

Paul Maldovan e Afonso Lasca 
ingressaram na equipa da 
AAAUA. Paul passou pela forma-
ção do futebol romeno e joga a 
ala, enquanto que Afonso Lasca, 
que tanto joga a ponta de lança 
como a central, representou o 
Taboeira, Estrela Azul e, mais 
recentemente, o G.D. Beira Vou-
ga. 

Máquina afinada dos “Antigos” esmagou Carris 
Mais dois reforços  

FUTEBOL DOS “ANTIGOS” - síntese de notícias da SAFAAAUA—época 2016-17 

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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Com efeito, em Beiriz, casa 
emprestada, os macieirenses 
foram incapazes de apresentar 

No jogo de S. Jacinto, a formação 
do G.D. Macieira de Rates venceu a 
AAAUA mas não convenceu. 

argumentos que contrariassem a 
superioridade dos “Antigos”. 

Os aveirenses dominaram o jogo, 
acabando por ganhar, sem grande 
esforço,  por 4-2. 

A equipa de Macieira Rates ali-
nhou com Dário; Vieira, André, 
“Viseu”, Nuno; “Quim”,  Ezequiel 
(cap) (2), Miguel; Costa, “Xano” e 
Jorge. 

Por seu turno, a AAAUA apre-
sentou Adriano; Jorge M., Daniel 
Martins, Porfírio (cap), “Sá Perei-
ra”; Mário Lima, “Rafa” (1), 
“Zitó”; Nelson, Pedro Aça (1) e 
Afonso Lasca (1), tendo também 
jogado “Toninho”, “Conde” (1), 
Pedro Carvalho e Hélio.  

Convívio na Póvoa do Varzim. 

“Antigos” superaram macieirenses 

No sintético de Beiriz 

D.R. 

turbando o desempenho dos avei-
renses, que falharam uma grande 
penalidade e acabaram por con-
sentir 4 golos.  

Apesar de tudo, os antigos alunos 
da UA  chegaram ao quinto tento 
e à vitória. Resultado final: 4-5. 

Os “Antigos” deram um show de 
bola, no sintético de Navais, à 
sempre difíci l equipa dos 
“tangerinas”, chegando aos 4 golos 
sem resposta. 

A partir de determinada altura, os 
da casa começaram a tornar-se 
exageradamente quezilentos, per-

A AAAUA alinhou com Adriano, 
Jorge M. (1), Porfírio (cap), Mar-
co, “Sá Pereira”; Carlos Couto, 
Daniel Martins, J. Patarra (1); 
Antunes (1), Daniel Ferreira e 
Nelson (2), tendo ainda jogado 
Pedro Carvalho, Nicolas, “Zitó”, 
Pedro Aça e Hélio. 

Entrada fulgurante e final  titubeante 

Em casa da Tangerina Mecânica 

D.R. 
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vencer a partida por 4-2. 

A AAAUA apresentou de início 
Adriano; Jorge M., Porfírio (cap), 
Marco, “Sá Pereira”; Pedro Aça, 
“Rafa” (1), “Conde”; Miguel C.R., 
Afonso Lasca (1) e Arlindo. 

O G.D. Resende alinhou com Rui 

Apesar da boa réplica da nossa 
equipa, o G.D. Resende mostrou 
ter um conjunto traquejado, 
dominando o encontro. Ao 
intervalo,    já estava em vanta-
gem, com três bolas contra uma 
dos “Antigos”,   acabando por 

Magalhães (cap); António Sequei-
ra, António Magalhães,  Egas, 
Vítor Inácio; “Bino”, Rafael, Hél-
der; Paulo Melo, “Tuna” (1) e 
André (3), tendo também jogado 
Marinho. 

Convívio no restaurante Santos. 

Resende foi superior 

Nos dois embates 

dispostos a contrariar os intentos 
dos homens de Resende. 

Apesar do esforço, não foi possí-

Depois de uma viagem atribulada 
para chegar ao destino, os 
“Antigos” entraram em campo 

vel evitar novo desaire, tendo os 
homens da terra da cereja con-
quistado novo triunfo, desta feita 
por 5-2. 

Em S. Jacinto 

Fora 

Mais um reforço  

Nicolas  Shaeffer, estudante da 
UA, de nacionalidade francesa 
ingressou na equipa de futebol 
dos Antigos Alunos. 
Bem vindo. 
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rense “partiu-se” completamente, 
deixando sem oposição os espa-
nhóis que, em menos de 20 minu-
tos, marcaram mais 6 golos. 
Resultado final: 8-1 a favor do 
Cultural. 

O C.D. Veteranos del Cultural,  
treinado por Miguel e Urbano,   
alinhou com Benjamin; Puertos, 
Jávi, Pepe Luís, Navarro; Juli, 
Hidalgo,; Esteban, David Legia e 
Pineda, tendo ainda jogado Lucas, 

Inicialmente programada com 
grande entusiasmo, a viagem a 
Marbella sofreu o primeiro con-
tratempo quando se percebeu 
que alguns dos habituais elemen-
tos da equipa não se poderiam 
deslocar a Espanha. 

Mesmo assim, foi decidido res-
peitar-se o compromisso e o 
grupo lá partiu com três aquisi-
ções de última hora. 

A equipa do C.D. Veteranos del 
Cultural, que disputa um cam-
peonato oficial, seria, à partida, 
um adversário de respeito. 

Na realidade, desde o primeiro 
minuto, que se percebeu a quali-
dade do futebol e a excelente 
condição física dos seus atletas. 

Apesar disso, os “Antigos” resis-
tiram até cerca de metade da 
segunda parte, quando o resulta-
do estava em 2-1 favorável aos 
da casa. Com dois defesas  lesio-
nados e com a maioria dos joga-
dores extenuada, devido ao 
esforço e ao calor, a equipa avei-

Lolo, Ganito, Congui e Pinaro. 

Os “Antigos” jogaram com 
Adriano; Mário Lima, Vinagre, 
Porfírio (cap), Jorge M.; Rui, 
“Conde”, Jorge Esteves; Paul, 
Luís e Daniel Ferreira, tendo 
também jogado Hélio.  

No final, a equipa da casa obse-
quiou os aveirenses com uma 
variedade infindável de tapas,  
acepipes e bebidas regionais.  

Desaire histórico 

Viagem ao sul de Espanha 

futebol no campus universitário A construção de um campo de 

aveirense é uma obra que contri-
buirá não só para reforçar a ativi-
dade do nosso grupo, mas tam-
bém  e sobretudo para o engran-
decimento desportivo da  comu-
nidade académica da UA. 

A Secção Autónoma de Futebol 
dos Antigos Alunos apoia  tal ini-
ciativa, estando disponível para 
dar o seu contributo ao desenvol-
vimento da modalidade na Uni-
versidade. 

A obra que faz falta 

Sintético de futebol no campus aveirense 
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fair- play. 

Desta vez, o jogo em terras do 
Ribatejo não foi exceção, tanto 
mais que a AAS também é conhe-
cida por receber condignamente 
quem a visita. 

Os jogos com a Associação Acadé-
mica de Santarém (AAS) são sem-
pre aguardados com grande entu-
siasmo já que é uma equipa que 
pratica bom futebol. Em regra, são 
jogos de bom nível, onde impera o 

No campo, o jogo correu de fei-
ção aos “Antigos”, que venceram 
merecidamente por 3-1. 

A “terceira parte” decorreu, 
como é habitual, em ambiente de 
boa disposição e amizade. 

Em terras do Ribatejo 

“Antigos” venceram Académica de Santarém 

 RESULTADOS DA ÉPOCA 
 
22/10/2016 - Sintético do Olivais Sul, Lisboa -  "Estarolas" Veteranos Carris, 4 AAAUA, 4 

05/11/2016 - Sintético do Bonsucesso - AAAUA, 1 - A. A. Santarém, 2  

19/11/2016 - Sintético da FADEUP, Porto - Tangerina Mecânica FC, 3 - AAAUA, 0 (Champions Cup 

Apuramento)  

07/01/2017 - Campo de S. Jacinto - - AAAUA, 1 - G.D. Macieira Rates, 3  

21/01/2017 - Campo de S. Jacinto - - AAAUA, 6 - "Estarolas" Veteranos Carris, 0 

18/02/2017 - Campo de S. Jacinto - AAAUA, 4 - Instituto de Telecomunicações (AV), 3  

25/03/2017 - Sintético de Navais - Tangerina Mecânica FC, 4 - AAAUA, 5 

08/04/2017 - Sintético de Beiriz - G.D. Macieira Rates, 2 - AAAUA, 4  

22/04/2017 - Campo de S. Jacinto - AAAUA, 2 - G.D. Resende, 4 

06/05/2017 - Estádio Municipal de Resende -- G.D. Resende, 5 - AAAUA, 2 

17/06/2017 - Sintético da Ribeira de Santarém - A. Académica de Santarém, 1 - AAAUA, 3 

01/07/2017 - Marbella, Espanha - Club Deportivo Veteranos del Cultural, 8 - AAAUA, 1 

Foste aluno da Universidade de Aveiro e gostas de jogar futebol? Aparece 


