
  

A coordenação da Secção Autónoma (SA) de Fute-
bol da AAAUA passa a ser liderada por Luís Carlos, 
conhecido no grupo por Zitó, que substitui João 
Roque da Cunha. Enquanto presidente, para além 
de coordenar as atividades da equipa, compete-lhe 
representar a SA da AAAUA junto de outras entida-
des. 
O elenco é completado por Jorge Monteiro, 
vice-presidente, que substitui Luís Carlos na 
sua ausência, tendo ainda a seu cargo os 

seguros dos atletas e os patrocínios; Daniel Martins, responsável pela 
gestão financeira; Mário Seabra, secretário, responsável pela gestão e 
arquivo de documentos, registo de atas de reuniões e apoio à ima-
gem; Pedro Aça, treinador; Mário Lima, responsável pela logística de 
treinos e jogos e substituição do treinador na sua ausência; Porfírio 
Ramos, encarregado da marcação de jogos-convívio e competições, 
cabendo-lhe ainda a gestão do site da equipa. 
Este grupo coordenador cessa o mandato no final da época, altura em 
que serão realizadas eleições. 

RESULTADOS DA ÉPOCA 

AAAUA, 5—Newbury Good Fellas, 1 

AAAUA, 6—Estarolas V.C., 1 

Tangerina M.F.C., 5—AAAUA, 2 

AAAUA, 2—Ala Arriba, 4 

S.C. Melgacense, 1—AAAUA, 7 

AAAUA, 2—A.D. Paredes do Bairro, 6 

Ala Arriba, 5—AAAUA, 0 

Estarolas V.C., 2—AAAUA, 2 

C.F. Vilanovenses, 1—AAAUA, 4 

AAAUA, 2—S.C. Melgacense, 1 

AAAUA, 1—C.F. Vilanovenses, 2 

A.D. Tondela, 2—AAAUA, 1 

AAAUA, 2—S.C. Bairro, 1 

A.D. Paredes do Bairro, 2—AAAUA, 0 

U.D. Bustos, 3—AAAUA, 0 
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Campo do Crasto na 
próxima época 

Tudo se encaminha para que o 
Campo do Crasto passe a ser 
utilizado pela equipa dos 
“Antigos”  na próxima época. 
Uma boa notícia para o nosso 
grupo, que passa a ter um 
espaço, dentro do Campus, 
para treinar e jogar. 
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uma em cada parte, com vista aos 
desafios da época que agora se ini-
cia. 
Na primeira parte, enquanto os visi-
tantes tiveram "pernas", assistiu-se 
a um confronto interessante, com 
boas jogadas de parte a parte,  
muito embora, com níti-
da  superioridade dos da casa. 
Com o resultado em 3-1 ao interva-
lo e com uma notória quebra física 
dos homens de Newbury, na segun-
da parte, o jogo teve um só senti-
do, com o domínio da AAAUA, que, 
entre inúmeros remates mal dirigi-
dos, ainda marcou mais 2 golos. 
Resultado final: AAAUA, 5 - New-
bury GF, 1. 
A AAAUA alinhou  com: Adriano; 
Jorge M., Marcelo, Porfírio (cap), 
"Sá Pereira"; Carlos Couto, Mário 

A Secção Autónoma de Futebol 
dos Antigos Alunos da Universi-
dade de Aveiro comemorou, em 
7 de outubro, 25 anos de exis-
tência, com a realização de um 
jogo- convívio com a equipa do 
Newbury Good Fellas, de Ingla-
terra.  
No campo de jogo, os "Antigos" 
dominaram, mas, na chamada 
"terceira parte", os visitantes 
mostraram-se à altura do desa-
fio, irradiando simpatia e boa 
disposição. 
Para satisfação do responsável 
técnico da equipa da AAAUA, 
mister Pedro Aça, comparece-
ram no sintético do Bom Suces-
so, onde se realizou o jogo, 20 
atletas, permitindo-lhe ensaiar 
2 equipas totalmente diversas, 

Lima, Alan (1); Daniel Ferreira, 
"Conde" e "Zitó" (1), tendo, no 
recomeço do jogo, apresentado: 
Adriano; G. Santinha, Pedro Aça 
(cap), Afonso, Luís Dias; 
"Rafa" (1), "Jô", Antunes; Nico-
las, Conde (1) e Hélio. 
Por seu turno, o Newbury GF 
alinhou com: F. Moreira; I. 
Mihaila, Gabriel Stanciuc, Luís 
Brás (cap) (1 na p.b.), Cestica 
Ferent; Tiago Moço, João Lou-
renço, Mihai Stanciuc; Sthiven 
Pinilla (1), Nuno Duarte e Bruno 
Roxo, tendo também jogado 
Daniel Abreu e Rafael Martins. 
A entrega do troféu à equipa 
vencedora e de uma réplica aos 
vencidos decorreu no Restau-
rante Ceboleiros, local escolhido 
para a "terceira parte". 

No primeiro jogo da época 

Comemorado o 25º. aniversário 

Domínio total dos Antigos 

Em casa com os “Estarolas” 

A AAAUA alinhou com: Adriano; 
Jorge M., Marcelo, "Sá Pereira", 
Arlindo; Alan, Daniel Martins, F. 
Antunes; Miguel C.R. e Conde (1), 
tendo ainda jogado Luís Dias, Nico-
las, Pedro Aça, Afonso Lasca, "Jô", 
Patarra, "Rafa", Guilherme (1), Nel-
son (3), Roque e Hélio. 

O jogo com os "Estarolas" Vetera-
nos da Carris (Lisboa), que teve 
lugar no sintético do Bom Sucesso, 
não teve grande história, com uma 
superioridade notória da equipa 
aveirense, ao longo de toda a par-
tida, vencendo folgadamente por 6
-1. 

Os "Estarolas" alinharam com: 
Bral; Augusto, "Fininho", 
"Didi", J. Carlos; Bruno, Neves, 
André Valente; Baldaia, Leitão 
(1) e Sérgio, tendo também 
jogado nunes, "Preguiça", Sen-
dim, Cinfães, Gonçalves, Val-
decir e Valente. 
No final, convívio animado no 
restaurante "Ceboleiros", em 
Aveiro. 
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Champions Cup—1ª Fase 

Tangerinas com mais sumo 

gosos à baliza adversária. Infeliz-
mente, numa jogada dos nortenhos 
aparentemente controlada, um 
defesa aveirense  marcou um golo 
na própria baliza, voltando a AAAUA  
a  decair na forma de jogar.  
Apesar de, ao intervalo, estar a 
perder por 3-0, os Antigos da UA 
melhoraram um pouco na segunda 
metade, não conseguindo, todavia, 
evitar a derrota por 2-3. A Tangeri-
na apresentou-se em campo com: 
João Ribeiro; Diogo Azevedo (cap), 
A. Igreja, L. Amorim, Vasco Lopes, 
Porfírio Gomes, P. Runkel, Mário 
Cunha (1); Elisiano Cunha (1), Tor-

 A Tangerina Mecânica apresentou-
se no Campo do Viso (Porto) com 
um plantel jovem e recheado de 
bons executantes. Praticamente 
desde início que impuseram o seu 
ritmo, tentando surpreender os 
"Antigos", através, sobretudo, da 
sua maior velocidade e capacidade 
de antecipação. 
Os visitantes bem se esforçaram 
por contrariar o jogo adversário, 
mas sem êxito. Quando estava a 
perder 1-0, a equipa aveirense deu 
um ar da sua graça, aumentando 
um pouco a velocidade e desenca-
deando uma série de ataques peri-

cato Marques (1) e Anselmo 
Silva, tendo também utilizado 
Excelso Lages (1), João Lages, 
João Pedro, Luís Carvalho, 
Ricardo Zamith, Nuno Laranjei-
ra, Miguel Oliveira e Tiago 
Couteiro. Por seu turno, a 
AAAUA alinhou com: Adriano; 
Jorge M. (1, na p.b.), Marcelo, 
Porfírio (cap), "Sá Pereira"; 
Arlindo, Daniel Martins, Carlos 
Couto, F. Antunes; Miguel C.R. 
e Daniel Ferreira, tendo tam-
bém jogado Sérgio Vinagre 
(1), "Jô", Pedro Aça, Conde 
(1), "Rafa", Hilário e Hélio. 

Jogo com Ala Arriba 

Tivemos o pássaro na mão 

tância aproveitada pelos mirenses, 
que começaram a aparecer siste-
maticamente em superioridade 
numérica à entrada da área. Num 
desses ataques, fizeram o seu pri-
meiro golo. 
Com 2-1, ao intervalo, a AAAUA 
mudou algumas peças, com inten-
ção de equilibrar o xadrez. Ao con-
trário do esperado, ainda se tornou 
mais evidente a superioridade da 
equipa visitante, que deu a volta ao 
resultado. No final: 2-4. 
A AAAUA alinhou com: Adriano; 
Jorge M., Afonso Lasca, Porfírio 

A AAAUA e a A.D. Ala Arriba 
defrontaram-se pela primeira vez 
na história dos dois grupos. 
Depois de um período de conhe-
cimento mútuo, a meio gás, os 
visitantes começaram a fazer 
girar a bola numa toada mais 
intensa.  
Os antigos estudantes davam 
boa réplica, sobretudo a contra 
atacar, conseguindo marcar por 
duas vezes. No entanto, aos 
poucos, tornou-se muito eviden-
te uma certa permissividade do 
meio campo aveirense, circuns-

(cap), "Sá Pereira"; Patarra, 
Hilário (1), Antunes (1), Carlos 
Couto; Pedro Aça e Conde, ten-
do ainda jogado Mário Lima, 
"Zitó", Roque, Daniel Ferreira e 
Hélio. 
A A.D. Ala Arriba jogou com: 
Russo; "Kikas", Santos, André, 
Sérgio; Messias, "Gabi" (cap), 
Christophe; "Márito", Nelson (2) 
e Ivan (1), tendo também utili-
zado Roça, João Claro, Vinicius 
(1), "Rico" e Paulo Claro. 
Convívio no restaurante Cebo-
leiros, em Aveiro. 
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Para a próxima época em Espanha 

“Antigos” convidados para o Troféu “Virgen de Argeme 

Porfírio Ramos, a nossa equipa foi 
formalmente convidada a participar  
na XXXVII edição do "Trofeo Virgen 
de Argeme", a realizar no dia 11 de 
maio de 2019, com a Asociación de 
Veteranos Caurienses de Fútbol. 
Na reunião também foi definida a 

 Em reunião havida em Aveiro, 
entre José Manuel Bueno Calle, 
responsável pela área do turismo 
do Ayuntamiento de Coria 
(Cáceres), e elementos da coorde-
nação da equipa de futebol da 
AAAUA, Luís Carlos, Pedro Aça e 

data de 13 de julho de 2019, 
para a receção em Aveiro aos 
caurienses, em jogo e visita de 
retribuição. 
Este convite vem confirmar o 
prestígio que a nossa equipa já 
goza em Espanha. 

No estádio de Melgaço 

Os verdes foram reis 

tinuou sem grandes sobressaltos 
para os visitantes, apenas quebrado 
por cerca de 10 minutos de reação 
dos da casa, que conseguiram mar-
car o ponto de honra de grande 
penalidade. Resultado final: 
S.C.Melgacense, 1 AAAU Aveiro, 7. 
O S.C. Melgacense alinhou com: 
"Vila Verde"; Filipe, Nabeiro (cap), 
Miguel Lopes (1 g.p.), Luís Soutelo; 
Adelino, Soeiro, Pedro Jaime; Pedro 
Pinheiro, Filipe Lima e Carlos T., 
tendo ainda jogado "Chio" e Vitó. 
A AAAUA alinhou com: Adriano; 
Jorge M., Afonso, Porfírio (cap), 
"Zitó" (2); Mário Lima, Alan, Miguel 

A equipa da casa começou com 
boa atitude, a trocar bem a bola, 
tentando chegar à baliza avei-
rense através de passes curtos. 
Sem grande dificuldade em anu-
lar as jogadas dos melgacenses, 
os "antigos" foram tomando con-
ta do jogo e organizando ata-
ques sobre ataques, apenas tra-
vados pela bandeirola  hiperativa 
de um dos fiscais de linha, apa-
rentemente muito confuso sobre 
as leis do fora de jogo. Mesmo 
assim, a vantagem aveirense já 
ia em 3-0 ao intervalo. 
Na segunda metade, o jogo con-

C.R.; Hugo Afonso (1), Pedro 
Aça (1) e Hélio, tendo também 
jogado Daniel Martins, Nicolas, 
"Sá Pereira" e "Rafa"(2).  
O convívio decorreu no restau-
rante Chafariz, e foi uma mani-
festação extraordinária, por 
parte dos melgacenses, na arte 
de bem receber. Acepipes 
extraordinários acompanhados 
de vários tipos de bebidas onde 
o verde "Alvarinho" teve lugar 
de honra. Se houvesse classifi-
cação para a terceira parte, 
esta teria recebido 20 valores. 
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Jogo no Bom Sucesso 

“Antigos” acordaram tarde 

Apesar disso, os "Antigos" voltaram 
a mostrar fragilidades na manobra 
defensiva no meio campo e linha da 
frente, permitindo que os pareden-
ses chegassem sistematicamente à 
entrada da grande área aveirense 
em superioridade numérica.  
Mercê dessa circunstância, os visi-
tantes foram somando golos, che-
gando ao intervalo com uma vanta-
gem esmagadora de 5-0.  
Na segunda parte, os aveirenses 
mostraram-se mais afoitos tanto a 
defender como a atacar,  equili-
brando a contenda, mas já não 
conseguindo equilibrar o resultado, 
que terminou em 2-6. 
A AAAUA alinhou com: Adriano; 
Jorge M., Porfírio (cap), Afonso, 

Cedo se percebeu que a equipa 
visitante, a A.D. Paredes do Bairro, 
era uma equipa muito bem organi-
zada, com bons executantes.  

«Sá Pereira»; Mário Lima, Hilá-
rio, Patarra; «Zitó», «Conde» e 
Pedro Aça, tendo ainda jogado 
«Rafa» (2), Daniel Martins, 
Guilherme e Hélio. 
A A.D. Paredes do Bairro jogou 
com: Parrana; Navega, Rui 
Martins (cap), Carlos, «Tó»; 
Alteres (1), Nuno (1), Pedro 
(1); João (2), Victor Paulo, 
«Cabeção» (1), tendo também 
utilizado Manuel. 
O jogo foi arbitrado por Antó-
nio Silva, que teve uma atua-
ção positiva. 
A «terceira parte» decorreu no 
restaurante Ceboleiros, em 
Aveiro 

No Municipal de Mira 

Mirenses arriba e Antigos em baixo  

do-se assistido a uma partida equi-
librada. Um pouco ante do interva-
lo, o Ala-Arriba chegou à vantagem. 
Na segunda parte, os "Antigos", 
acreditando que podiam dar a volta 
ao resultado, alteraram ligeiramen-
te a organização com vista à inten-
sificação da sua ação atacante. 
Com efeito, o número de ataques 
aumentou, mas os golos, esses, 
não apareceram. Aos poucos, os 
níveis de concentração dos antigos 
alunos baixaram e os mirenses, 
bons executantes e sempre muito 

Jogo no Estádio Municipal de 
Mira, em tarde soalheira, com os 
veteranos do Ala-Arriba. 
Depois da derrota caseira com os 
mirenses, havia necessidade de 
se retificar alguns pontos no 
xadrez aveirense para se evitar 
novo desaire. Com efeito, o cen-
tral Marcelo entrou em campo à 
frente da defesa, com o objetivo 
claro de anular a ação dos 
médios da casa. 
Durante quase toda a primeira 
parte, o esquema resultou, ten-

bem posicionados no terreno, 
começaram a tomar conta das 
operações, lançando uma série 
de contra ataques e marcando 
por mais quatro vezes. Resulta-
do final: A.D. Ala-Arriba, 5, 
AAAUA, 0. 
O Ala-Arriba jogou com: Ricar-
do; Sérgio, «Beira-Mar», San-
tos, J. Rico; Paulo Claro, Mes-
sias,  Ivan (1), João Claro, 
«Marito» (1) e Nelson (2), ten-
do também utilizado Vinicius 
(1), André e Micael. 
Pelos Antigos Alunos jogaram 
Adriano; Jorge M., Afonso, Por-
fírio (cap), «Sá Pereira»; Miguel 
C.R., Marcelo, Mário Lima, 
«Zitó»; J. Patarra e Pedro Aça, 
tendo também jogado F. Antu-
nes, Nicolas, Conde, Gonçalo 
Santinha e Hélio. 
O convívio teve lugar no restau-
rante O Telheiro, naquela locali-
dade, tendo decorrido em 
ambiente de grande cordialida-
de e boa disposição 

FUTEBOL DOS “ANTIGOS” - síntese de notícias da SAFAAAUA—época 2017-18 
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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Na deslocação a Lisboa 

Empate com a Carris 

máximo,  e Leitão fez 1-0 para os 
"Estarolas" da Carris. O jogo tor-
nou-se algo "desinteressante", 
tirando duas ou três jogadas para 
cada lado. 
Apesar da superioridade teórica 
dos Antigos, estes tiveram uma 
exibição pouco conseguida, justi-
ficando-se os 2-2 com que termi-
nou o encontro. 
Os "Estarolas" da Carris apresen-
taram-se com: Braz (cap); Rui 

Jogo no sintético do Olivais Sul, 
em fim de tarde sem chuva. Com 
novo patrocínio na camisola 
(Arcada), os Antigos apresenta-
ram-se em campo com ânimo para 
marcar cedo. Só que as coisas não 
corriam bem e a bola teimava em 
não entrar na baliza à guarda de 
Braz. 
Num contra ataque dos da 
casa, para surpresa dos aveiren-
ses, o árbitro assinalou o castigo 

Gomes, Mané, Hugo, Cinfães; 
Didi, Leitão (1), Morgado; 
André (1), Sandim e Gonçal-
ves, tendo também jogado 
Bruno, Valente, Augusto, 
Neves e Baldaya. 
Os Antigos Alunos da UA 
entraram em campo com: 
Adriano; Beto, Porfírio (cap), 
A. Lasca (1 g.p.), Cláudio; 
Daniel Martins, Alan, Rafa; 
Francisco, Pedro Aça e Conde, 
tendo também jogado Saúl 
(1), Jô e Hélio. 
O convívio terminou no restau-
rante «Galinha Gorda», na 
Encarnação, onde foi servido 
um jantar, prevalecendo a boa 
disposição. 

No sintético de Vila Nova de Tazem 

Boa exibição contra uma boa equipa 

venciam por 3-0. 
Na segunda parte, os visitantes 
continuaram a "carregar" sobre os 
bem organizados "azuis", mas ape-
nas conseguiram mais um golo. 
Numa jogada de insistência, os da 
casa fizeram o seu ponto de honra. 
Resultado final: C.F. "Os Vilanoven-
ses", 1 - Antigos Alunos da UA, 4. 
A equipa da casa alinhou com: Bru-
no; Pires, Lúcio, Joca, Manuel 
Figueiredo (cap); Paulo Ramos, 
Paulo Sousa, Ferreira; Joseph, Ale-
xandre e Sérgio (1), tendo também 
jogado José, Paulo Simões, Pedro, 
Carlos Santos, Cunha, Zé Jorge e 

Na tarde de 21 de abril, os Anti-
gos Alunos da UA entraram em 
campo dispostos a fazer esque-
cer a exibição pouco conseguida 
do último encontro, contra a 
Carris, em  Lisboa. 
Com efeito, apresentou um fute-
bol mais consistente que no jogo 
anterior, com subidas, sempre 
bem apoiadas, sobretudo pelas 
alas, começando cedo a apontar 
as baterias à baliza da casa 
(bem) defendida por Bruno. 
Os ataques aveirenses iam-se 
sucedendo e os golos acabaram 
por aparecer. Ao intervalo já 

Ribeiro. 
Por seu turno, os Antigos fize-
ram entrar Adriano; Gonçalo, 
Porfírio (cap), Afonso Lasca, 
«Sá Pereira»; Antunes (2), 
Daniel Martins, Alan; Beto, 
Hélio e Conde (2), tendo ainda 
jogado Rafa, João Francisco, 
Pedro Aça, Daniel Ferreira e 
Saúl. 
No final, a equipa da casa pro-
porcionou aos aveirenses um 
jantar, no centro desta vila ser-
rana, que decorreu em ambien-
te de boa disposição e amizade. 
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No campo do Bonsucesso 

Vitória suada com melgacenses 

melgacense e, aos poucos, equili-
brar o jogo. 
Com 0-1 ao intervalo, os de Aveiro 
mostraram "ganas" de dar a volta 
ao resultado, batendo-se com 
galhardia e rigor. O 1-1 chegou 
com naturalidade e, perto do final, 
o 2-1. 
Os Antigos Alunos alinharam com: 
Adriano; Jorge M., Porfírio (cap), 
A. Lasca, «Sá Pereira»; Daniel 
Martins, Alan, Mário Lima; «Zitó», 
Antunes e Pedro Aça, tendo tam-
bém jogado gonçalo Santinha, 
«Rafa» (1), João Francisco, Nico-

A equipa do Melgacense, que em 
casa denotou muitas fragilidades, 
apresentou-se no sintético do Bon-
sucesso com alguns "reforços", 
jogadores mais jovens, mais rápi-
dos e detentores de boas qualida-
des técnicas, surpreendendo os 
aveirenses, com uma série de ata-
ques quase sempre perigosos. 
Numa jogada de bola parada, che-
garam mesmo à vantagem. 
Um pouco perdidos, os "antigos" 
retificaram o xadrez, conseguindo, 
de alguma forma, refrear o ímpeto 

las, Marcelo, Carlos Couto e 
Hélio. 
O S.C. Melgacense fez alinhar 
Vila Verde; Rui Antoninho, 
Chio, Nando (1 na própria), 
Nabeiro; Luís (cap), Miguel 
Lopes (1), Gil; Rafa, Mário Rui 
e Pedro Pinheiro, tendo tam-
bém utilizado Sabino, Luisinho, 
Vitó e Luisão. 
Boa arbitragem de António Sil-
va e da sua equipa. 
O convívio decorreu animado 
no Restaurante Ceboleiros, em 
Aveiro. 

No último jogo em casa 

Os lobos vilanovenses mostraram os dentes 

primeira e outro na segunda parte. 
Resultado final: AAAUA, 1 - C.F. Os 
Vilanovenses, 2. 
A AAAUA alinhou com Adriano; Jor-
ge M., A. Lasca (1 g.p.), Porfírio 
(cap), «Sá Pereira»; Alan, Marcelo, 
Antunes; «Zitó», Nelson e «Beto», 
tendo também jogado João Francis-
co, «Rafa» e Pedro Aça. 
Por seu turno, os Vilanovenses 
jogaram inicialmente com Óscar; 
Pires, Lúcio, «Joca», Joseph; «Quim 
Tó», Sérgio, Carlos Santos; João 

À semelhança do que aconteceu 
com o Melgacense, os veteranos 
do C.F. Os Vilanovenses reforça-
ram-se para o jogo de Aveiro. 
Os visitantes, que já em casa 
tinham mostrado uma boa orga-
nização, apresentaram-se com 
alguns reforços jovens, impondo 
um ritmo forte à partida. Os 
Antigos, em termos gerais, 
foram-se mostrando à altura dos 
adversários, apesar de terem 
consentido dois golos, um na 

Mário, Mauro e Ferreira, tendo 
também utilizado Paulo Simões, 
J. Fidalgo, Luís Caetano, Maurí-
cio, J. Jorge, Manuel Figueiredo 
e Alexandre Figueiredo. 
Nota positiva para a arbitragem 
de António Silva. 
Aparte a pouca sorte de «Rafa», 
que se lesionou em jogo e teve 
de ser socorrido no Hospital, o 
convívio decorreu em bom 
ambiente no restaurante Cebo-
leiros. 
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1º. Torneio de Veteranos «Ao Tom Dela» 

Presença positiva dos Antigos 

reira e «Conde», tendo também 
jogado Jan, Rui Martins, Fontoura, 
Pedro Aça, G. Veloso e Roque. 
SEGUNDO JOGO 
No segundo encontro, os aveirenses 
defrontaram a equipa de Veteranos 
do S.C. do Bairro (Óbidos), numa 
partida igualmente interessante de 
seguir. 
Numa fase inicial, sem grandes ris-
cos de parte a parte, as equipas 
iam esboçando os seus ataques, 
procurando a melhor forma para 
chegarem ao golo. Ainda na primei-
ra parte, os do Bairro chegaram à 
vantagem. 
Reagiram os antigos universitários, 
impondo um ritmo mais intenso à 
partida e passando a comandar as 
operações. Apesar da boa réplica 
adversária, acabaram por marcar 
dois golos e vencer a partida. 
A AAAUA alinhou com Adriano; Jan 
Wolf (1), Porfírio (cap), Rui Martins, 
«Sá Pereira»; G. Veloso, Daniel 

A equipa da AAAUA teve uma par-
ticipação honrosa no 1º. Torneio 
de Veteranos "Ao tom dela", orga-
nizado pelo G.D. Tondela, conquis-
tando o 2º lugar. 
No primeiro jogo, defrontámos os 
da casa, batendo-nos de igual para 
igual, num confronto muito bem 
disputado. A sorte da partida 
calhou ao Tondela, que marcou por 
duas vezes contra apenas uma 
nossa. 
O Tondela alinhou com Ricardo; 
Dieguito, Chico, Pierre, Elísio; Noé, 
Marco Simões (1), Jacinto; Mari-
nho, Nuno Soares e Jorge Silva, 
tendo também jogado Nuno Albar-
naz, Liró (1), Febras, Victor, Casa 
Grande, Ricardo Figueiredo, 
Daniel, João Paulo, Pedro Viegas e 
Espanhol. A AAAUA apresentou-se 
com Adriano; Gonçalo Santinha, 
Porfírio (cap), A. Lasca, «Sá Perei-
ra»; S. Vinagre (1), Daniel Mar-
tins, Alan; J. Francisco, Daniel Fer-

Martins, Alan; J. Francisco, 
Daniel Ferreira e Hélio, tendo 
também jogado «Conde» (1), 
Gonçalo Santinha, A. Lasca, 
Fontoura, Pedro Aça e Roque. 
O S.C. Bairro alinhou com 
Ricardo Mateus; Santana, 
Elson, Ilídio, Beijinha; JP, Moi-
sés, César; Carlos Ferreira, 
Marco Palatino e Miguel, tendo 
ainda jogado Luís Cláudio, 
Paulo Mota, Rui Ferreira, 
Daniel e David Adrião. 
JANTAR CONVÍVIO 
O jantar convívio oferecido 
pela organização decorreu no 
restaurante tondelense Ponto 
de Encontro. Foram proporcio-
nados acepipes deliciosos e 
bebidas a todos os participan-
tes e entregues troféus às 
equipas. Pela iniciativa e pela 
boa organização, os veteranos 
do Tondela merecem os para-
béns. 

Torneio de Veteranos do Paredes do Bairro 

Arbitragem estragou competição 

por Adriano; Gonçalo Santinha, 
Porfírio (cap), A. Lasca, “Sá Perei-
ra”; Jorge M., Alan, Antunes; Luís 
Dias, Pedro Aça e “Zitó”, que joga-
ram de início no primeiro jogo, e 
Hélio, João Pinto, Zé Luís, Bruno 
Pinho e Peralta, também utilizados. 
A A.D. Paredes do Bairro, que nos 
venceu por 2-0, jogou com Carlos 
Louro; Jorge Ribeiro, Rui Martins, 
Manuel Rodrigues, Ricardo Navega; 
Nuno Santos, João Candeias(1), 

Última atividade da época. 
Neste torneio, defrontámos o 
A.D. Paredes do Bairro e o U.D. 
Bustos. 
Apesar de não termos feito dois 
jogos brilhantes, os adversários 
contaram com a ajuda preciosa 
da equipa de arbitragem, cujas 
decisões penalizaram sempre os 
Antigos, acabando por ter 
influência direta nos resultados. 
A nossa equipa foi constituída 

Paulo Nogueira (cap); Vítor 
Paulo, Pedro Conceição (1) e 
Rudolfo Domingues, tendo ain-
da jogado Alferes e Marito. 
A U.D. Bustos, que nos ganhou 
3-0, alinhou com Filipe; Cura 
(1), Paulo, Afonso, Milton(cap); 
Telmo, Pedro, Quim (1); Sérgio, 
Paulo P. e Basílio,   tendo tam-
bém feito entrar Rui Capão, 
Roberto (1) e Lima. 
 


